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Wstęp

Złożone związki prawa oraz polityki, które stanowią główny przedmiot zaintereso-
wania w przedkładanej Czytelnikom książce, mogą być postrzegane z dwóch zasadni-
czych perspektyw: wewnętrznej lub zewnętrznej. Rozróżnienie to, mimo pewnej umow-
ności i nieostrości, jest dobrze zakorzenione w aparaturze pojęciowej prawoznawstwa. 
W uproszczeniu, w ramach perspektywy wewnętrznej mieścić się będą te sposoby pro-
blematyzacji tytułowego zagadnienia, które korzystają w głównej mierze z dorobku me-
todologicznego samych nauk prawnych – zarówno w ich części teoretycznej, jak i do-
gmatycznej (por. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak (red.), Prawo i polityka w sferze 
publicznej. Perspektywa wewnętrzna, Wrocław 2017). Z kolei perspektywa zewnętrzna 
obejmuje te próby mierzenia się z interesującą nas problematyką badawczą, które szero-
ko wykorzystują wiedzę pozaprawniczą. Chodzi zatem o zgodne z duchem integracji 
zewnętrznej prawoznawstwa czerpanie z innych dyscyplin naukowych. Takie właśnie 
nastawienie, sygnalizowane przez podtytuł niniejszej pracy, charakteryzuje rozważania 
w niej zawarte. Poszczególne rozdziały nawiązują do takich obszarów jak: etyka, logika, 
filozofia społeczna, politologia, kulturoznawstwo, socjologia czy genetyka.

Rzecz jasna, przy tak złożonym problemie i wskazanej wielości podejść badaw-
czych trudno oczekiwać w pełni spójnego czy wyczerpującego wywodu. Stąd też pod-
stawowych korzyści, jakie mogą płynąć z prezentowanej pracy, należy upatrywać raczej 
w zapewnieniu możliwie szerokiego przeglądu zarówno zagadnień składających się na 
tytułową problematykę, jak i dostępnych sposobów ich konceptualizacji. Jeśli nawet nie 
jest to próba w pełni reprezentatywna – bo też trudno o taką – mamy nadzieję, że trafnie 
zdaje ona sprawę z istniejącego w tym względzie bogactwa możliwości, a poszczególne 
rozdziały dają ciekawy wgląd w rozważane w nich kwestie. Ocenę, czy nadzieja ta ma 
pokrycie w rzeczywistości, pozostawić wypada oczywiście Czytelnikowi.

Książka ta jest jedną z kilku publikacji inspirowanych XXII Zjazdem Katedr Teorii 
i Filozofii Prawa, który pod hasłem Prawo – polityka – sfera publiczna odbył się w 
dniach 18–21 września 2016 r. we Wrocławiu. Ponieważ jednak zarówno lista publiku-
jących w niniejszym tomie Autorów, jak i treść poszczególnych rozdziałów nie stanowią 
reprezentatywnego powtórzenia tego, co wydarzyło się na wrocławskim spotkaniu, wy-
pada mówić o książce zasadniczo od Zjazdu niezależnej.

Redaktorzy
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Arkadiusz Barut
Uniwersytet Wrocławski

Republikańsko-instytucjonalna koncepcja  
związku prawa i polityki

Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest republikańsko-instytucjonalna koncepcja związku prawa i polityki. Na 
jej gruncie zarówno prawo, jak i polityka to instytucje, na które składa się praktyka społeczna oraz upra-
womocniające ją symbole. W przypadku polityki uprawomocnia ją polityczność: w danej wspólnocie 
politycznej jakieś działanie może być interpretowane jako działanie polityczne, o ile odwołuje się do 
określonych wartości lub symboli, uznawanych przez daną grupę za własne. Prawo jest częścią politycz-
ności, stanowi bowiem symbol niemożności legitymowania działań władzy politycznej jedynie jako 
wyrazów woli podmiotu jednostkowego lub zbiorowego. Obie „dziedziny”, czyli polityczność i prawo 
nawzajem się stabilizują. Prawo jawi się jako składnik polityczności, co uzasadnia jego legitymację. 
Prawo z kolei stabilizuje wspólnotę polityczną poprzez wyznaczanie granic działania jednostek oraz 
aparatu władzy. Takie rozumienie praw jest antytezą jego rozumienia jako wyrazu woli, co znajduje 
współcześnie wyraz w („twardym”) pozytywizmie prawniczym oraz w idei praw człowieka. 

Wprowadzenie1. 

Przedmiotem niniejszej analizy jest republikańsko-instytucjonalna koncepcja 
związku prawa i polityki. Koncepcja ta implikuje założenia co do ontologii i epistemo-
logii prawa i polityki, które są istotne dla zrozumienia wzajemnych związków tych dzie-
dzin. Konstruuję typ idealny tej koncepcji w oparciu o filozofię prawa i filozofię polityki. 
Odwołuję się do tradycji, mającej swoje źródła w starożytności i średniowieczu, w szcze-
gólności w filozofii Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, dominowała ona w myśli eu-
ropejskiej aż do XVIII wieku. Tym niemniej, poszukując materiału służącego do skon-
struowania typu idealnego, sięgam przede wszystkim do koncepcji współczesnych 
myślicieli, w szczególności H. Arendt, C. Schmitta, M. Villeya i P. Legendre’a. Autorzy 
ci położyli nacisk na takie idee, jak racjonalność prawa – w sensie zgodności z nous 
i jego poznawalność dzięki fronensis, jego nieredukowalność do woli podmiotów jed-
nostkowych i zbiorowych, trwałość prawa jako jego reguła instytucjonalna, jak również 
jego związek z politycznością właśnie dlatego, że nowożytność założenia te odrzuciła. 
Uważam przy tym, że wyżej wskazane intuicje są wspólne dla zachodniej myśli poli-
tycznej i obecnie ujawniają się również u autorów dalekich ideowo od wyżej wskaza-
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nych myślicieli. Założenie, iż prawo jest częścią praktyki społecznej, leży u podstaw 
instytucjonalnych teorii prawa, a także socjologii prawa. Przekonanie, że pełni ono funk-
cję stabilizującą wobec praktyki społecznej, rozwijała w szczególności instytucjonalna 
teoria prawa M. Hauriou. Idea polityczności jako wspólnej symboliki występuje w in-
spirowanej marksizmem myśli Claude’a Leforta, w koncepcjach cnót liberalnych, for-
mułowanych przez takich autorów, jak Stephen Macedo i William Galston, wreszcie 
w komunitaryzmie, będącym próbą ujawnienia wspólnych wartości, leżących u źródeł 
współczesnego indywidualizmu. Jednak analiza elementów koncepcji republikańsko-
-instytucjonalnej w nurtach liberalno-demokratycznych i lewicowych przekraczałaby 
ramy tekstu, odwołuję się więc tylko do niektórych autorów reprezentujących te kierun-
ki, którzy założenia republikańsko-instytucjonalne wyartykułowali szczególnie trafnie. 

W tym miejscu należy nakreślić typ idealny republikańsko-instytucjonalnej kon-
cepcji związku prawa i polityki.

Na jej gruncie polityka dzieli się na politykę sensu stricto, to jest politykę w sensie 
czynnościowym: działania polegające na sprawowaniu władzy (nad społecznością jako 
całością) lub mające na celu jej zdobycie, oraz polityczność – zespół wartości oraz repre-
zentujących je symboli (mogą mieć one postać norm), uprawomocniających działania 
polityczne. Sfera polityczna jest więc instytucją – składa się na nią praktyka polityczna 
oraz jej reguły konstytutywne, czyli jej polityczność: w danej wspólnocie politycznej ja-
kieś działanie może być interpretowane jako działanie polityczne, o ile odwołuje się do 
określonych wartości lub symboli, uznawanych przez daną grupę za własne. Dlatego 
ważną regułą polityki w sensie czynnościowym jest ocenianie jej z punktu widzenia skut-
ków, a nie intencji, oparcie jej, jak to określił Max Weber, na etyce odpowiedzialności1. 
Zakładam również, że wartości i symbole składające się na polityczność powinny być 
wspólne dla wszystkich członków wspólnoty (chociaż niekoniecznie muszą być tak samo 
rozumiane, winny jednak mieć ten sam rdzeń znaczeniowy), a ponadto nie mogą reduko-
wać się do zjawisk empirycznych – określonej ideologii czy rozwiązania prawnego, w ta-
kim bowiem wypadku, w związku ze zmiennością zjawisk społecznych, nie mogłyby być 
świadomie uznane przez podmioty polityki za wspólne. Uznanie wartości i symboli iden-
tyfikujących wspólnotę implikuje uznanie za wartość również istnienia tej wspólnoty, 
świadome ich uznanie prowadzi do postawy zaangażowania w działanie dla jej dobra. 
Wartości i symbole identyfikujące wspólnotę, jak również samo istnienie wspólnoty jako 
niemożliwe do zredukowania do wyników rezultatów indywidualnych lub zbiorowych, 
ma wymiar instytucjonalny, a przekraczające ideologiczny odruch zaangażowanie się 
jednostek w zabiegach o dobro rei publicae – wymiar republikański. 

 1 M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków-Warszawa 
1998, s. 95-110.
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Zakładam, że prawo to instytucja, na którą składają się normy i praktyka społeczna. 
Prawo jest częścią polityczności, stanowi bowiem symbol niemożności legitymowania 
działań władzy politycznej jedynie jako wyrazów woli podmiotu jednostkowego lub 
zbiorowego. Regułą regulatywną, a zarazem konstytutywną prawa jest jego trwałość, 
w sensie niemożności uznania jedynie za przejaw (z istoty zmiennej) woli, jak również 
ograniczoność ingerencji w życie społeczne, w sensie niemożności dowolnego zmienia-
nia symboliki, tworzącej polityczność. Prawo musi być stabilne jako instytucja (regula-
tor działań jednostek), a zarazem nie może unicestwiać czy pochłaniać uniwersum sym-
bolicznego, które jest źródłem jego własnego istnienia. 

Obie „dziedziny”, czyli polityczność i prawo, nawzajem się stabilizują. Prawo jawi 
się jako symbol – składnik polityczności, jest nim zarówno jego idea (jako prawo okre-
ślonej wspólnoty), mogą być nim również jego instytucje (prawo rodzinne zakładające 
równość płci, prawo własności, konstytucja, sąd najwyższy itp.). Uznanie prawa za insty-
tucję polityczną uzasadnia jego, mówiąc językiem Webera, „pretensję do prestiżu”, a za-
tem legitymację, samoistną i niesprowadzalną do racjonalności instrumentalnej – reguł 
techniki czy ekonomii. 

Prawo to zarazem praktyka określonej wspólnoty politycznej. Polityczność przesą-
dza podstawowe, wspólne wartości i przeciwdziała jego pełnej pozytywizacji, wartością 
taką jest samo istnienie wspólnoty, będącej źródłem prawa. Przede wszystkim jednak 
polityczność tworzy również warunki, w których mogą być wypracowane standardy 
właściwego podziału dóbr, a spory o sposób rozumienia norm prawnych mogą być roz-
strzygane metodą polityczną: skłaniania do kompromisu obywateli połączonych, jak 
to określał Arystoteles, „przyjaźnią polityczną”. Jedną z reguł konstytutywnych prawa 
jawi się więc poszukiwanie właściwych rozwiązań legislacyjnych i orzeczniczych 
w wartościach i normach uznawanych w danej społeczności – choćby zróżnicowanych.

Prawo z kolei stabilizuje wspólnotę polityczną poprzez wyznaczanie granic działa-
nia jednostek oraz aparatu władzy. Granice te są niemożliwe do swobodnego przekra-
czania motywowanego względami realizacji partykularnych pragnień czy też progra-
mów politycznych, właśnie ze względu na okoliczność, że prawo jawi się jako składnik 
polityczności – jeden z symboli je tworzących.

Poniżej wskazuję poglądy, które uzasadniają taką konstrukcję typu idealnego. 

Polityczność i Prawo 2. 

Podmiototwórcza funkcja prawa jako instytucji2.1. 

Prawo na gruncie koncepcji republikańsko-instytucjonalnej stanowi instytucję od-
zwierciedloną w świadomości jednostki, co może w pełnym zakresie nastąpić dzięki jej 
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uprawomocnieniu przez polityczność. Adekwatne rozumienie polityczności przedstawia 
C. Lefort, dla którego polityczność (le politique), czyli „zasada lub zespół zasad tworzą-
cych relacje, które ludzie utrzymują ze światem i samymi sobą” w perspektywie nowo-
żytnej jawi się jako kombinacja idei konstytucji i stylu życia (style d’existence ou mode 
de vie), gdzie konstytucja to „struktura władzy pojmowana jako legitymowana w swych 
funkcjach wykonawczych, ustawodawczych i sądowniczych, która sama warunkuje legi-
tymowane rozróżnienie pozycji społecznych”, zaś styl życia to „obyczaje i wierzenia bę-
dące świadectwem zespołu norm decydujących o pojęciu tego, co dobre i złe, pożądane 
i niepożądane, godne i podłe”2. Należy też odwołać się do rozumienia dziedziny publicz-
nej przez Arendt, podkreślającej twórczy charakter przejawiania się w niej podmiotowo-
ści, a zarazem konieczność odwoływania się w działaniu politycznym do aktu fundujące-
go wspólnotę i wspólnej dla niej narracji: podmiot działający nie decyduje suwerennie, 
jak jego działanie zostanie zapamiętane, czyli jak wpłynie na dziedzinę publiczną: „rezul-
tat działania i mowy ujawniają działającego, lecz ów działający nie jest autorem ani wy-
twórcą”3. Związek między instytucjami a świadomością jednostkową pozwalają uchwy-
cić koncepcje Luckmanna i Bergera, Hauriou oraz Durkheima. Na gruncie koncepcji 
Luckmanna i Bergera jednostka, pojmowana jako homo interpretans, tworzy instytucję, 
wchodząc w rolę społeczną: instytucjonalizacja utrwala praktykę społeczną dzięki wy-
kształcaniu w jednostkach nawyków zachowań. Berger i Luckmann podkreślają (odwo-
łując się do Gehlenowskiego pojęcia „odciążania”), że właśnie możność wykonywania 
większości działań w sposób nawykowy jest warunkiem nowatorstwa i twórczości, umoż-
liwia bowiem skupienie uwagi i energii na nowych zadaniach, a nie na sposobie ich wy-
konania4. Z ról społecznych wywodzi się porządek symboliczny społeczeństwa. Różne 
instytucje, same w sobie niepowiązane funkcjonalnie, są przez aktorów społecznych uj-
mowane jako całość, czyli struktura instytucjonalna tworząca „uniwersum symboliczne”. 
Luckmann i Berger odwołują się tu m.in. do Durkheimowskiej idei „wiązania”5. Tworzą 
się przez to sposoby interpretacji tożsamości jednostkowej, umożliwiające trwanie i od-
nawianie się instytucji, m.in. dzięki obiektywizacji w przepisach prawa6. 

Wraz z fragmentaryzacją społeczeństwa pojawia się jednak problem integracji 
symbolicznej różnych ról, które wykonuje jednostka7. Według Hauriou dla istnienia in-
stytucji konieczna jest zarówno idea jednocząca ludzi, jak i prawo pozytywne. Idea jest 

 2 C. Lefort, Essais sur le politique, Paris 1986, s. 9. Szerzej o koncepcji polityczności u Leforta – A. Ba-
rut, Prawa człowieka – symboliczna podstawa sfery politycznej czy czynnik jej zaniku? Polemika Claude’a Le-
forta z Hanną Arendt, „Studia Polityczne” 2015, nr 38, s. 59-60.
 3 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 203.
 4 P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Warszawa 2010, s. 80.
 5 Ibidem, s. 141-153. 
 6 Ibidem, s. 93-110.
 7 Ibidem, s. 120-124.
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wyrazem ludzkiej kreatywności, wprowadzając do praktyki społecznej element idealny, 
np. tym, co tworzy instytucje prawne, jest idea sprawiedliwości8. Norma prawna sama 
nie może spowodować powstania wspólnoty, ponieważ jej funkcją nie jest dynamizowa-
nie, lecz ograniczanie działania. Jako prawnie wyznaczony wzorzec zachowania, to jest 
według terminologii Hauriou, „instytucja – rzecz” nie jest w stanie zapewnić powstania 
„instytucji – osoby”, czyli wspólnoty połączonej wspólnymi wartościami9. Niemniej za-
pewnia trwanie wspólnoty, jest więc dla istnienia społeczeństwa tak samo konieczna, jak 
idea10. Według Hauriou, chociaż instytucja interioryzuje się w jednostce, to jednak 
to normy prawne umożliwiają jej trwałość przekraczającą moment jednostkowych 
i zbiorowych wyborów11. Stabilizująca funkcja prawa jest tematem analiz Durkheima. 
Autor ten, stosując terminologię pozytywistyczną, podkreślał podmiototwórczy charak-
ter nacisku społecznego oraz funkcję, jaką w tym zakresie spełnia religia, pojmowana 
jako wyraz tego, co wobec jednostki zewnętrzne. Według Durkheima fakt społeczny, 
istniejący poza jednostkową świadomością, w tym sensie nie stworzony przez jednostkę, 
lecz przez nią przejęty, podporządkowuje ją, a zarazem socjalizuje12. Podstawowym fak-
tem społecznym, spełniającym wyżej wskazane kryterium obiektywności, ma być reli-
gia: jednostka może stać się człowiekiem dzięki asymilacji ideału, wyrażającego religij-
ny aspekt społeczeństwa13. Z tej perspektywy kryterium religijności instytucji jest ich 
zewnętrzność wobec pragnień jednostki.

Zewnętrzność instytucji wobec jednostkowych pragnień jest podstawowym zało-
żeniem koncepcji J. Lacana. Autor ten, przekształcający tematy psychoanalizy Z. Freu-
da, słowa „Prawo” używał w sensie metaforycznym, analizując podmiototwórczy cha-
rakter symboliki społecznej. W koncepcji Lacana jednostka osiąga podmiotowość dzięki 
procesowi, którego istotą jest przenoszenie obiektu pragnienia ze swej istoty niemożli-
wego do zrealizowania, nie chodzi bowiem o pragnienie przedmiotu, lecz pragnienie 
pragnienia. Lacan używa języka metaforyczno-mitycznego, kreśli etapy tego procesu. 
Początkiem jego ma być odczuwane przez dziecko pragnienie zjednoczenia z matką. 
Dziecko pragnie więc tego, czego w jego wyobrażeniu, pragnie matka – czyli fallusa, le 
petit objet a (autre). Jednak na skutek obecności (przynajmniej) symbolicznego ojca, 
reprezentującego świat norm i symboli, a w szczególności zakaz kazirodztwa i ojcobój-
stwa, następuje przeniesienie tego pragnienia na sferę symboliczną – językową. W tej 

 8 M. Hauriou, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Paris 1933, s. 49.
 9 Hauriou wyróżnił dwa typy instytucji: instytucje osoby – organizacje oraz instytucje rzeczy ‒ wzory 
społecznych zachowań.
 10 M. Hauriou, Aux sources…, s. 94-97; M. Hauriou, La théorie de l’institution et de la fondation, 
„Cahiers de la nouvelle journée” 1925, nr 4, s. 11.
 11 E. Millard, Hauriou et la théorie de l’institution, „Droit et Societé” 1995, nr 30/31, s. 398-400.
 12 E. Durkheim, La méthode sociologique, Paris 1895, s. 6-9.
 13 Idem, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris 1912, s. 604-605.
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przestrzeni wyłaniają się instytucje mające umożliwiać funkcjonowanie w społeczeń-
stwie: „Prawo”, czyli „Wielki Inny” (le grand objet A). Następuje rozróżnienie między 
sferą „rzeczywistości” (Réel) a „sferą symboliczną” (Symbolique). W ten sposób jed-
nostka wchodzi w sferę stosunków społecznych – jej przedsymboliczne potrzeby (beso-
ins) znajdują wyraz w symbolicznych „żądaniach” (demandes). Nigdy nie nastąpi jed-
nak pełne utożsamienie jednostki ze społeczeństwem (o ile w ogóle można pojmować je 
jako dwa odrębne byty). Konstytutywny dla podmiotu jest brak i niezaspokojenie; pod-
miot, identyfikując się ze sferą symboliczną, identyfikuje się z tym, czemu nie przysłu-
guje „rzeczywisty” odpowiednik. Istotne w koncepcji Lacana jest stwierdzenie, że freu-
dowski obraz „podporządkowania” popędów przez kulturę jest nieadekwatny, ponieważ 
samo człowieczeństwo jest kulturą. W tym sensie nie ma powrotu do „naturalności”, 
ponieważ taka sfera nie istnieje, gdy jednostka w pełni zidentyfikuje się z przedmiotem 
swojego pragnienia, popada w psychozę14. Kwestię tę szczegółowo analizuje Pierre Le-
gendre, łączący perspektywę psychoanalizy Lacanowskiej z badaniem historii i praktyki 
prawa pozytywnego. 

Według Legendre’a człowieka jako podmiot, czyli porządek aspektu biologiczne-
go, społecznego i indywidualnego (w tym ostatnim aspekcie również podświadomo-
ści15), jak również społeczeństwo jako zorganizowaną grupę konstytuuje „Zakaz” nie-
ograniczonej realizacji pragnienia, będący drugą stroną nakazu zróżnicowania. Zakaz 
sytuuje się pomiędzy podmiotem a pierwotnym niezróżnicowaniem, uświadamiając jed-
nostce jej fundamentalne ograniczenia: śmierć i płciowość (dlatego podstawowymi for-
mami Zakazu jest zakaz zabójstwa i kazirodztwa), wprowadzając jednostkę w świat 
ludzki – świat kultury. Nawiązując do Lacana Legendre wskazuje, że jednostka musi 
zaakceptować niedosłowność, czyli nieobecność przedmiotu pragnienia. Remedium są 
jego reprezentacje, zapośredniczone przez język, będący, w stosunku do jednostki 
i przedmiotu jej pragnienia, „Trzecim”16. Na gruncie koncepcji Legendre’a Trzeci to nie 
władza obdarzona autorytetem, lecz istota (normalnego) życia społecznego, jego wy-
móg strukturalny. By Zakaz mógł funkcjonować, konieczne jest jego uprawomocnienie 
poprzez Odniesienie, czyli symbol, do którego odwołuje się uzasadnienie więzi społecz-
nej i władzy politycznej17. Na Zachodzie Odniesieniem był Bóg, Król, a obecnie Demo-

 14 J. Lacan, Imiona – Ojca, przeł. R. Carrabino, Warszawa 2013, s. 15-45, 62-82; H. Lang, Język i nie-
świadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacquesa Lacana, przeł. P. Piszczatowski, Gdańsk 2005, 
s. 274-278. Koncepcja Lacana inspirowała postmodernistów i autorów lewicowych (m.in. Slavoja Žižka), 
niemniej jednak, jako że wychodzi z założenia o obiektywności warunków procesu antropogenezy, jakim 
jest poddanie się „Prawu”, może być interpretowana również jako powrót do esencjalizmu podmiotowego, 
czyli swego rodzaju uzasadnienie konserwatyzmu. Tak interpretuje Lacana J. Butler [w:] eadem, Uwikłani 
w płeć, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008, s. 129-132.
 15 P. Legendre, Sur la question dogmatique en Occident, Paris, Fayard 1999, s. 115, 227.
 16 Ibidem, s. 28-41. 
 17 Idem, Zbrodnia kaprala Lortiego. Traktat o ojcu, przeł. Anastazja Dwulit, Warszawa 2011, s. 57.
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kracja. Odniesienie, jeśli prawidłowo spełnia swą funkcję, nie ma charakteru totalitarne-
go. Władza nie ma sensu z czysto jednostkowego punktu widzenia, uprawomocnić ją 
może tylko odwołanie do Trzeciego. Trzeci sam jednak nie jest swoim uzasadnieniem, 
a zatem ślad tego paradoksu, nicości władzy pozostaje w zabiegach o jej legitymizację. 
„Absolut” jest zarazem absolutną granicą18.

Specyfiką Zachodu jest, że Zakaz i Odniesienie zostaje zapośredniczone przez poli-
tyczność i prawo. Zasada Racji stanowi aspekt le politique, pojmowanej przez Legendre’a, 
jak sam wskazuje, na sposób Arystotelesowski19. Polityczność to symbol Odniesienia, jako 
taki nie ma raz na zawsze określonej treści, ale właśnie poprzez niedookreśloność obrazów 
konstytuuje tożsamość konkretnej wspólnoty. (Takimi obrazami mogą być również kon-
cepcje naukowe)20. Jednak aby jakakolwiek idea, obraz czy norma spełniała funkcję poli-
tyczną, musi zakładać Trzeciego, bez tego staje się jedynie rozkazem, czyli ideologią21. Po 
drugie, symbolem Odniesienia jest prawo22. Prawo to dla Legendre’a zarówno prawo po-
zytywne, jak i zespół konkretnych obrazów i topoipraktyki prawnej (rodzina, dług, odpo-
wiedzialność, wina, kara itd.23), wreszcie ogólna symbolika Zakazu24. U Legendre’a prawo 
podlega, podobnie jak sny w psychoanalizie, „podwójnemu czytaniu”25, powinno odzwier-
ciedlać Zakaz, pełniąc w ten sposób centralną funkcję w strukturze symbolicznej społe-
czeństwa. Właśnie prawo ma szansę wprowadzić jednostkę w społeczeństwo”26. Poprzez 
wyrażenie działań jednostek w kategoriach prawnych, a przez to wpisywanie ich w struk-
turę symboliczną, zapobiega dążeniu do pełnej realizacji pożądania, zjednoczeniu z „przed-

 18 Ibidem, s. 219.
 19 P. Legendre, Sur la question…, s. 34. 
 20 Ibidem, s. 34, 55. Idem, Zbrodnia kaprala Lortiego…, s. 156-157.
 21 Idem, Sur la question…, s. 39-42. 
 22 Lacan nazywał prawem cały porządek symboliczny, umożliwiający, poprzez przeniesienie pragnienia, 
zaistnienie kultury i człowieczeństwa [za:] C. Douzinas, The End of Human rights, Oxford 2000, s. 301-305. 
Legendre przeniósł to metaforyczne rozumienie prawa na prawo w sensie „potocznym” [w:] ibidem, s. 311; 
Ch. Saint-Germain, Les leçons de Pierre Legendre. Sur la casse subjective: nouvelle clinique juridique autour 
du tiers?, https://www.usherbrooke.ca/.../41-3-St-Germain.pdf [dostęp 18.05.2014]. s. 686. Podnosi się, że Le-
gendre bardziej, w porównaniu z Lacanem, wyeksponował funkcję Trzeciego, co pozwoliło mu na adekwat-
niejsze przeniesienie rozważań psychoanalitycznych na pole społeczne [za:] Ch. Saint-Germain, op. cit., s. 710. 
Zarazem formułuje się zarzut bezpodstawnego utożsamienia prawa jako symbolu z prawem pozytywnym, jak 
również łączenia rozważań na temat podmiotu podświadomości, podmiotowości społecznej i abstrakcyjnego 
podmiotu prawa stanowionego [za:] O. Clain, Fonder le symbolique? Sur la mort et la loi, http://www.fss.
ulaval.ca/cms/upload/soc/fichiers/fonder_le_symbolique.pdf [dostęp: 16.05.2014] s. 1-2.
 23 Jako przykład destrukcji obrazu rodziny przez prawo podaje orzeczenie sądu kanadyjskiego w spra-
wie kobiety, która zmieniła płeć na męską, a następnie (za „zgodą” dziecka) wystąpiła o jego adopcję. Sąd 
uznał to roszczenie, będące, według Legendre’a, wyrazem fantazji kazirodztwa z matką i zabójstwa ojca. 
Jest to dla Legendre’a najjaskrawszy przykład złamania imperatywu zróżnicowania, wyraz prawnego uzna-
nia chęci bycia wszystkim [za:] P. Legendre, Sur la question…, s. 225-229.
 24 Ibidem, s. 9.
 25 P. Goodrich, „Nieświadomość jest prawnikiem”. Psychoanaliza i prawo w dziele Pierre’a Legen-
dre’a, przeł. I. Michalska, „Kronos” 2010, nr 3 (14), s. 51.
 26 P. Legendre, Sur la question…, s. 123-124; idem, Zbrodnia kaprala Lortiego…, s. 70.

https://www.usherbrooke.ca/.../41-3-St-Germain.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/soc/fichiers/fonder_le_symbolique.pdf
http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/soc/fichiers/fonder_le_symbolique.pdf
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miotem” (skutkującemu szaleństwem), ich „naturalności”, a właściwie, w perspektywie 
antropogenetycznej, ich nienaturalności27. Dokonując interpretacji i kategoryzacji, oddzie-
la od fantazji wszechmocy28. Prawo cechuje niewzruszoność (inexorabilité) w podwójnym 
sensie – niemożności zredukowania do pragnień jednostki, a przez to niemożności jego 
dowolnego kształtowania, jak i niemożności rezygnacji z prawa jako czynnika konstytu-
ującego więź społeczną29. Prawo stoi więc na straży rozdziału tego, co prywatne i publicz-
ne30. Przed utożsamieniem z absolutnym przedmiotem prawo chroni właśnie poprzez swo-
ją „sztuczność”: teatralność i rytuał31. Dla oddania podmiototwórczej funkcji prawa 
Legendre odwołuje się do obrazu Ojca, ma być to obraz „założycielski”, komunikujący 
jednostce jej miejsce w strukturze społecznej32. 

Prawo jako składnik polityczności. Prawo jako czynnik stabilizujący 2.2. 
wspólnotę polityczną

Uznanie prawa za czynnik konstytutywny dla podmiotowości prowadzi do uzna-
nia go zarazem za czynnik konstytutywny dla społeczeństwa politycznego. Prawo przez 
swą funkcję stabilizującą ma współtworzyć więź i symbolikę wspólnoty politycznej. 
Prawo, stabilizując podmiotowość, stabilizuje więź społeczną33. Według Legendre’a 

 27 Idem, Zbrodnia kaprala Lortiego…, s. 62-63, 67.
 28 Na przykład funkcją karnego procesu jest oddzielenie przestępcy od jego czynu poprzez przypisanie 
sprawstwa i winy, możliwej do oceny [za:] idem, Sur la question…, s. 219; idem, Zbrodnia kaprala Lortie-
go…, s. 160.
 29 Ch. Saint-Germain, op. cit., s. 678 i n. Taką funkcję spełnia przede wszystkim prawo osobowe, 
wprowadzające jednostkę w porządek filiacji, konstytuujące jej tożsamość, sytuujące ją w ciągu pokoleń 
jako spadkobiercę tradycji i zobowiązanego wobec tych, którzy przyjdą po niej, jak również prawo zobo-
wiązań, symbolizujące dług wobec Trzeciego (społeczeństwa). Nie spełnia takiej funkcji np. prawo ubezpie-
czeń, które jest raczej techniką [za:] P. Legendre, Sur la question…, s. 43-44, 111, 165.
 30 W pierwszej sferze obowiązuje zasada prawdy w sensie majeutycznym, w drugim zasada prawdy 
polegającej na umożliwianiu się jej tworzenia, prawdy konstytutywnego obrazu [za:] ibidem, s. 66. 
 31 Ibidem, s. 193-207, 220-221. Formułuje się pogląd, że koncepcja Legendre’a to swoiste oświecenie 
prawnicze – odsłonięcie nieświadomego aspektu prawa [za:] A. Schütz, Synowie pisma, synowie gniewu: 
Pierre’a Legendre’a krytyka racjonalnego prawodawstwa, przeł. K. Rosiński i M. Rychter, „Kronos” 2010, 
nr 3 (14), s. 73.
 32 Ojcostwo symboliczne nie redukuje się jednak do więzi osobistych, a nawet nie jest zdeterminowa-
ne przez płeć: rolę ojca może spełniać również kobieta, instytucja itd. (chociaż nie ulega wątpliwości, że 
najwłaściwsze jest, gdy spełnia ją ojciec „empiryczny”), zaś władzę ojcowską sprawuje się nad „synami 
obojga płci” – tymi wszystkimi, którzy muszą ukonstytuować podmiotowość [za:] P. Legendre, Sur la qu-
estion…, s. 39.
 33 Buksiński, analizując różnice między prawem i polityką stwierdza, że prawo jest bardziej sformali-
zowane i przede wszystkim mniej od polityki dynamiczne – reaguje, co do zasady, na zjawiska długotrwałe 
i już istniejące, jeśli jest inaczej, traci swą siłę normatywną [za:] T. Buksiński, Prawo a władza polityczna, 
Poznań 2009, s. 206. Jak pisze Artur Kozak na temat relacji prawa i polityki we współczesnym społeczeń-
stwie demokratyczno-liberalnym, „Polityka to element dynamizujący społeczeństwo, dzięki któremu moż-
na ujawniać i rozwiązywać dręczące wspólnotę konflikty, prawo – to stabilizator i spoiwo, którego zadaniem 
jest dbać, by siły odśrodkowe uruchamiane przez demokratyczną politykę nie zagroziły istnieniu całości” 
[za:] A. Kozak, Kryzys podstawności prawa, [w:] O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek 
prawny, Szczecin 2008.
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jako akt interpretacji le politique pełni w stosunku do niej funkcję stabilizacyjną, prze-
kładając jej symbolikę na język powinności, czyni to poprzez obrazy i symbole, które 
jednostka asymiluje w procesie socjalizacji34. Arendt podkreśla, że z aspektem stabili-
zującym prawa nierozerwalnie związany jest jego aspekt twórczy, chociaż oddziałujący 
pośrednio – właśnie poprzez ustanowienie granicy. Prawo (w sensie instytucji) umożli-
wia działanie polityczne, to jest jego moc i twórczy charakter (tworzenie „nowego po-
czątku”). W społeczeństwach politycznych funkcja ta polega na wprowadzeniu nowo-
narodzonych, to jest czynnika biologicznego, do sfery języka i instytucji35. Prawo 
w greckiej polis to, według Arendt, „linia graniczna” oddzielająca sferę prywatną od 
dziedziny publicznej, a zarazem strukturyzująca obie przestrzenie: w sferze prywatnej 
oddzielająca „poddziedziny” prywatne: gospodarstwa domowe, zaś w sferze publicznej 
ustanawiająca właściwą miarę dla działania, poprzez postawienie mu granic36. Ani ze 
sfery prywatnej, ani z samego prawa nie może wyłonić się władza polityczna, samo 
prawo nie jest bowiem aktywnością polityczną, zaś ustawodawstwo nie jest działa-
niem, lecz raczej tworzeniem37. W greckiej polis ani sfera publiczna nie ingerowała 
w prywatną, ani działanie, mające miejsce w sferze publicznej, nie było uzasadniane 
potrzebami czy pragnieniami realizowanymi w sferze prywatnej, z tego względu prawa 
nie miały charakteru politycznego w tym sensie, że bezpośrednio nie przekładały się na 
działanie polityczne, były jednak w tym sensie polityczne, że chroniły sferę publiczną 
przed wdarciem się do niej czynnika prywatnego: pragnień materialnych i prywatnych 
namiętności, które, w przestrzeni publicznej, byłby dla niej niszczące. Działanie samo 
w sobie nie zawiera bowiem ograniczenia: „prawa […] chronią i umożliwiają egzysten-
cję polityczną, mają tak wielką wagę dla stabilności spraw ludzkich właśnie dlatego, ze 
żadne ograniczające i ochronne zasady nie wyrastają z czynności dokonujących się 
w samym obszarze spraw ludzkich”38.

Jeśli prawo jest elementem polityczności, to źródło jego powstania, jak i poznania 
stanowi praktyka społeczna określonej wspólnoty politycznej. Zdaniem Legendre’a pra-
wo jest związane z daną kulturą, zapośredniczając jej „fata”, dzięki niemu określone 
społeczeństwa jawi się jako „Podmiot monumentalny”, nieredukowalny do jednostek39. 
Związek prawa z terytorium wyraża Schmittowska idea nomos, oznaczająca uznanie 
przez daną grupę za wartość jej związku z określonym terytorium jako jej własnym 

 34 P. Legendre, Sur la question…, s. 126-127.
 35 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008, s. 645-670.
 36 Ibidem, s. 70, 210.
 37 Ibidem, s. 70, 213-215. Dlatego np. u Monteskiusza ustrój określały nie tylko prawa, ale i „zasady 
działania”: honor, cnota, strach [za:] ibidem, s. 654.
 38 Eadem, Kondycja…, s. 210.
 39 P. Legendre, Sur la question…, s. 42-46, 52.
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i przez to uznanie za wartość podstaw porządku politycznego i kulturowego40. Według 
Schmitta prawo to jedność porządku i zorientowania przestrzennego, dlatego właściwą 
metaforą prawa nie jest źródło, lecz mur lub pożywienie41. Według Arendt prawo, będąc 
warunkiem istnienia polis poprzez odgrodzenie od innych polis, jest zarazem, jako czyn-
nik stabilizujący, jej strukturą: „istota rządzenia polega na rządach prawa […] przyjmuje 
się, że w sprawach publicznych prawa są siłami stabilizującymi (jak rzeczywiście za-
wsze było, odkąd Platon odwołał się w swoich Prawach do Zeusa, boga ograniczeń)”42. 
Istotą prawa jest odwołanie się autorytetu, który wskazuje podstawowe zasady, ale sam 
nie jest ucieleśnionym prawem, warunkiem posiadania autorytetu jest bowiem posłu-
szeństwo, oparte na przyzwoleniu tych, co prawu podlegają. W ten sposób tworzy się to, 
co Cyceron nazwał consensus juris43. Zarazem prawo stanowi nie tylko element uprawo-
mocnienia praktyki społecznej, ale i jej składnik. Według Hauriou źródłem prawa jako 
instytucji jest zakorzeniona w społeczeństwie „idea kierownicza”, z niej dopiero wywo-
dzi się wspólne, oparte już w znacznym stopniu na nawyku, działanie mające ją realizo-
wać, jak również rozwiązania prawa pozytywnego. Idea ta nie ma charakteru apriorycz-
nej konstrukcji, lecz jest częścią świadomości zbiorowej44. 

Polityczność jako źródło prawa – źródło kryteriów rozstrzygania 2.3. 
sporów

Prawo jawi się więc jako sposób właściwego podziału dóbr, zjawisko polityczne, 
oparte na tym samym autorytecie, co wspólnota polityczna. Pojawia się idea prawa od-
najdywanego w sposób rozumny, dzięki odwołaniu do wspólnych wartości i toposów, 
jak również wzajemnemu szacunkowi osób związanych „przyjaźnią polityczną”. 

 40 C. Schmitt, The Nomos of the Earth, przeł. na język angielski G.L. Ulmen, New York 2006, s. 67-79. 
Jak pisze Schmitt, w języku mitycznym ziemia była uznawana za „matkę prawa”. Metafora ta odzwierciedla 
ograniczenia możliwości działania wynikające z konieczności włożenia trudu w jej uprawę, podział ziemi 
wyraża podziały społeczne, wyraz znajduje w niej wreszcie pierwotny fakt prawotwórczy – wspólne zawłasz-
czenie określonego terytorium przez daną grupę [za:] ibidem, s. 42-49. Nie każde jednak zawłaszczenie grun-
tu rodzi nomos – są zawłaszczenia oparte wyłącznie na przemocy i prowadzące do chaosu i przemocy. Kwe-
stia źródeł ustalonego porządku prawnego nie jest więc tylko kwestią faktu, jak tego chce pozytywizm, ale 
kwestią prawną, tyle że nie chodzi o prawo stanowione, obowiązujące w czasie pokoju. Przykładem zawłasz-
czania rodzącego nomos ma być podbój przez Hiszpanów Nowego Świata [za:] ibidem, s. 80-83.
 41 Ibidem, s. 70-71.
 42 H. Arendt, Korzenie…, s. 654.
 43 Ibidem, s. 646-649.
 44 M. Hauriou, Précis du droit constitutionel, Paris 1929, s. 72-73. Współczesne Hariou prawa pod-
miotowe nie tylko konstytuować miały status prawno-pozytywny obywateli francuskich, ale nadto współ-
tworzyć porządek publiczny państwa francuskiego (stan cywilny, prawo rodzinne itd.) w jego aspekcie sym-
bolicznym [za:] ibidem, s. 613-614. O koncepcji kształtowania się prawa jako elementu życia społecznego 
w niemieckiej szkole historycznej filozofii prawa [w:] K. Opałek, J. Wróblewski, Niemiecka szkoła histo-
ryczna w teorii prawa, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 1954, t. V, s. 237-317.
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W tym miejscu należy przywołać filozofię prawa M. Villeya, koncepcję, która 
z założenia o związkach prawa ze wspólnotą polityczną wyprowadza koncepcję rozu-
mienia i stosowania prawa pozytywnego45. Według Villeya prawo to relacja, w której 
występują co najmniej dwa podmioty, z których każdy posiada (otrzymuje) należną mu 
część dóbr o charakterze społecznym (dóbr materialnych, prestiżu, władzy itd.), ewen-
tualnie, w przypadku prawa publicznego, relacja, w której występuje organ władzy po-
litycznej i obywatel otrzymujący świadczenie lub ciężar publiczny (np. karę)46. Tak 
pojęte prawo ma charakter „stanu rzeczy”: celu, do którego należy dążyć w życiu zbio-
rowym i w relacjach między jednostkami, nie jest natomiast ani sferą władztwa pod-
miotu, ani wyrazem jego woli, nie można go więc sprowadzić do normy lub zbioru 
norm47. Według Villeya, jeśli prawo postrzegać jako rozumną praktykę, odwołującą się 
do topoi wspólnych dla określonej społeczności politycznej, to można odnaleźć inter-
subiektywnie ważne kryteria rozstrzygnięć prawnych – jej prawo naturalne48. Podobna 
koncepcja występuje u Legendre’a, dla którego funkcją prawa jest nie tylko ustalanie 
porządku filiacji i symboliczne konstytuowanie podmiotu, lecz również rozumny po-
dział dóbr poprzez odnajdywanie (tworzenie) jego kryteriów49. Jednak również warun-
kiem tego „praktycznego” aspektu prawa jest jego funkcja symboliczna: podział dóbr 
polega na odnajdywaniu miary i różnicy, czego warunkiem jest uznanie niewystarczal-
ności jednostki, jej „zobowiązania” jako warunku konstytutywnego dla człowieczeń-
stwa. Prawa nie można utożsamiać z Odniesieniem, dlatego nie ma suwerennych rzą-
dów prawa. Właśnie specyfiką Zachodu jest, że prawa pojętego jako wyraz Odniesienia 
nie tworzy żaden określony podmiot50.

Stabilizująca funkcja prawa wyrażać się ma w możliwości jego rozumnej interpre-
tacji. Według Villeya nie może być to interpretacja dowolna ‒ postmodernistyczna, jej 
kryterium nie tworzy również (wyłącznie) praktyka środowisk prawniczego. Odnajdy-
wanie prawa nie zostaje pozostawione swobodnej decyzji sędziego, a tym bardziej usta-

 45 Szerzej o koncepcji Villeya [w:] A. Barut, Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Mi-
chela Villeya, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1 (61), s. 7-30.
 46 Villey odwołuje się do arystotelesowskiego pojęcia sprawiedliwości w sensie szczególnym: roz-
dzielczej i wyrównawczej [za:] M. Villey, Philosophie du droit, Paris 2001, s. 49-51, 54-57; Arystoteles, 
Etyka Nikomachejska, księga V, 1131 a, przeł. D. Gromska, Warszawa 2012. Jest to sprawiedliwość w sen-
sie węższym.
 47 M. Villey, Philosophie…, s. 54-57, 221-223. Podobnie Arendt z aprobatą wskazuje na Monteskiu-
sza, który, jej zdaniem, używa słowa prawo „w jego dawnym, ściśle rzymskim sensie, określając je jako 
rapport, czyli stosunek zachodzący między różnymi podmiotami” [za:] H. Arendt, O rewolucji, przeł. 
M. Godyń, Warszawa 2003, s. 235.
 48 Podobne rozumienie prawa naturalnego występuje u Hauriou, dla którego jest ono połączeniem idei 
sprawiedliwości z wiedzą o określonym porządku społecznym. Ustanowienie norm pozytywno-prawnych 
tworzy porządek społeczny, lecz domeną sprawiedliwości, czyli idei, jest konkretne rozstrzygnięcie [za:] 
M. Hauriou, Aux sources…, s. 50, 68.
 49 Ch. Saint-Germain, op. cit., s. 686.
 50 P. Legendre, Sur la question…, s. 51-54, 118, 132.
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wodawcy51. Metodą poznania prawa jest dialektyka, sztuka, która przeżywała najwięk-
szy rozkwit w średniowieczu, a obecnie jest, zdaniem Villeya, nieomal zapomniana52. 
Ma ona charakter dialogu, obcy jest jej kartezjański paradygmat monologiczny. Wycho-
dzi nie od przesłanek pewnych, lecz od opinii, jej celem jest osiągnięcie wyników waż-
nych dla większości przypadków, a nie obowiązujących uniwersalnie53. Nie znaczy to, 
by mogła opierać się na przesłankach dowolnych i by w dyskusji dozwolone było pomi-
janie zasad logiki, jej punktem wyjścia nie są jednak idee apriorycznie przypasowywane 
do życia społecznego, lecz jego „rozumiejąca” obserwacja, dokonywana na podobień-
stwo analiz arystotelesowskich. Dorobek tego procesu badawczego można sformułować 
w tekstach prawa stanowionego i wskazaniach jurysprudencji, które jednak nie mogą 
artykułować prawa, lecz wyłącznie ułatwiać jego poznanie54. 

Również według Legendre’a prawo (cywilne), wytwór Zachodu, nie jest tworze-
niem obrazów w sposób arbitralny czy też prostym odbiciem idei, składających się na 
polityczność. Prawo komunikować ma władzę, która jednak nigdy nie jest w pełni obec-
na. Wyraża się w rozumności, logice, racjonalnej interpretacji tekstu. Kluczową postacią 
dla prawa jest sędzia, a sposobem wyrazu – kazuistyka, rozstrzyganie konkretnych spraw 
i tworzenie w ten sposób pojęć – obrazów55. Takie prawo powstało wraz z rewolucją 
interpretatorów w XI-XII w., fundując specyfikę Zachodu. Odwołanie do prawa rzym-
skiego ukonstytuowało podmiot, odpowiedzialny przed Bogiem (poprzez sumienie) 
i społeczeństwem – poprzez rozumną regulację społeczną. Rewolucja interpretatorów 
umożliwiła następnie powstanie państwa jako symbolu, instytucji, która dzięki kulturze 
prawa cywilnego przejęła rolę Trzeciego, spełnianą wcześniej przez religię56. 

Założenie, że istnienie wspólnoty politycznej stanowi warunek zaistnienia prawa, 
wyklucza ze sfery prawnej działania w przestrzeni międzynarodowej. Wynikać ma 

 51 Villey wprost krytykuje intuicjonizm prawny i szkołę wolnego prawa [za:] M. Villey, Philoso-
phie…, s. 188.
 52 Jako kierunek, który do niej nawiązuje, Villey wskazuje szkołę brukselską, przede wszystkim Ch. Pe-
relmana [za:] ibidem, s. 188-190. Należy jednak podkreślić, iż Villey nie traktuje dialektyki tylko jako sposobu 
poznania, na gruncie jego teorii przesłanką odwołania się do praktyki dialektycznej może być tylko waloryza-
cja określonej polis, nakazująca umiar i aksjologiczne „zakorzenienie” w rzeczywistości społecznej. 
 53 Villey zwraca np. uwagę, że skoro Arystoteles opowiada się za ustrojem mieszanym, w którym 
rządzi lud, arystokracja i władca, to wytwory żadnego z tych prawodawców nie mają przymiotu absolutnego 
obowiązywania, tak jak to jest w przypadku zastosowania teorii woli powszechnej [za:] idem, La formation 
de la pensée juridique moderne, Paris 2003, s. 96.
 54 Ibidem, s. 301-303, 313-319. 
 55 Na przykład rozważania w Dekrecie Gracjana na temat znaczenia przyznania się podsądnego (w tym 
także spowiedzi) uobecniały prawdę o Trzecim [za:] P. Legendre, Sur la question…, s. 275-282.
 56 Prawo cywilne różnić się ma w ten sposób od Prawa żydowskiego i Normy koranicznej, w tych 
ostatnich bowiem norma jest bezpośrednio związana z narracją teologiczną (co zarazem różni Torę i Koran 
od Ewangelii) [za:] ibidem, s. 54-55, 159, 164-172. Legendre zbliża się w ten sposób do koncepcji Villeya, 
który interpretował historię prawa przez pryzmat ścierania się paradygmatu racjonalnego z paradygmatem 
wolicjonalnym [za:] A. Barut, Prawo jako aspekt…, s. 15-19.
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to z dwóch okoliczności. Po pierwsze, nie istnieje w niej społeczność, której świado-
mość oraz cechy (ustalane metodą hermeneutyczną) mogłyby służyć za kryteria odnaj-
dywania prawa. Jak podkreśla Villey, tam, gdzie nie ma relacji między ludźmi, tam nie 
ma też prawa, relacje te muszą być przy tym na tyle trwałe, by można było ustalić w każ-
dym przypadku kryterium podziału dóbr: winien istnieć wspólny zwyczaj, ustawodaw-
stwo, sądownictwo itd. Nie mogą być to również interakcje oparte wyłącznie na stosun-
ku emocjonalnym, w nich nie ma bowiem potrzeby dzielenia dóbr według obiektywnego 
kryterium. Sferą pozaprawną są więc relacje międzynarodowe, a także relacje rodzinne 
(oraz stosunki w grupach przypominających rodzinę – wspólnota klasztorna itp.) W gru-
pach tych nie można odnaleźć prawa, ale obowiązują w nich zasady moralne57. Odrzu-
cenie idei prawa międzynarodowego wynika jednak z jeszcze bardziej fundamentalnego 
założenia: jeśli władza nie jest w stanie spełniać funkcji symbolicznej, konstytuując 
podmiot jednostkowy i zbiorowy, to może, tak jak w przestrzeni międzynarodowej, dzia-
łać tylko jako brutalna siła, środek realizacji woli państw i jednostek, ewentualnie przy-
obleczona w ideologiczny pozór. Z tego punktu widzenia krytykę prawa międzynarodo-
wego przeprowadza amerykański neokonserwatysta R. Bork. „Umiędzynarodowienie” 
prawa jawi się mu jako jurydyzacja, a przez to destrukcja polityki. Ten, kto posługuje się 
hasłem prawa międzynarodowego (w tym praw człowieka), pozoruje opieranie swych 
działań na rzekomo obiektywnych przesłankach, bez konieczności ich moralnego i poli-
tycznego uzasadnienia. Prowadzi to do wspieranie określonej strony konfliktu politycz-
nego na podstawie (pseudo)prawnych przesądzeń58.

Zanik polityczności prawa3. 

Koncepcja republikańsko-instytucjonalna uzasadnia konkluzję, że współczesne 
zjawiska prawne i polityczne prowadzą do unicestwienia konstytutywnych związków 
polityczności i prawa, a przez to zanikania obu tych dziedzin. Sfera polityczna staje się 
przestrzenią realizacji programów całościowych zmian społecznych, skonstruowanych, 
według deklaracji ich twórców, zgodnie z regułami racjonalności instrumentalnej, nie-
zależnie od istniejącej politycznej symboliki. Skutkiem jej odrzucenia jest odejście od 
ponadempirycznego uzasadnienia porządku politycznego i poddanie go regułom pseu-
dotechnicznym, następuje więc zanik polityczności jako przestrzeni wspólnego życia. 
Prawo staje się wtedy wyłącznie wyrazem woli, na początku podmiotów o tożsamości 

 57 M. Villey, Philosophie…, s. 62-64.
 58 R. Bork, Coercing Virtue, Washington 2003, s. 51. W relacjach między państwami obowiązują za-
sady moralne, które również mogą usprawiedliwiać np. interwencję zbrojną w imię obalenia tyranii [za:] 
ibidem, s. 15-38.
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skonstruowanej w językach ideologii, kolonizujących przestrzeń polityczną, a następ-
nie podmiotów o tożsamości zdekonstruowanej, punktów w polu apodmiotowej wła-
dzy. Jawi się wówczas jako narzędzie realizacji programów ideologicznych lub żądań 
partykularnych, a jego sztuka zastąpiona zostaje technokratyczną lub totalitarną do-
słownością. 

Polityczność jako sfera przekraczająca empirię3.1. 

Analizę należy zacząć od wskazania tradycji kładącej nacisk na nietożsamość poli-
tyczności z ideologią i praktyką władzy. W myśli politycznej i prawnej ugruntowane jest, 
przynajmniej od czasów Platona, stanowisko, iż żadne zjawisko społeczne (różne postacie 
doxa: ideologia, świadomość grupy, a także rzekomo obiektywnie interpretowany stan 
relacji społecznych i ekonomicznych) nie może być uznane za cechę definiującą politycz-
ność danej wspólnoty. Polityczność zakłada wspólny ethos, niekoniecznie odwołujący się 
do transcendencji w znaczeniu metafizycznym, lecz nadjednostkowy w tym sensie, że 
skoro kształtuje się we wspólnym oddziaływaniu, niemożliwy jest do celowego wytworze-
nia przez jednostkę czy grupę jednostek (i z tego punktu widzenia je przekracza)59. Poli-
tyczność jawi się więc jako różna od ideologii, o ile pod tym pojęciem rozumieć idee 
uzasadniające stosunki władzy lub zabiegi o jej zdobycie60. Intuicję tę w filozofii polityki 
wyraża się współcześnie na różne sposoby. Mocno nietożsamość symboli tworzących po-
lityczność z ideologią eksponuje Claude Lefort. Na gruncie koncepcji Leforta polityczność 
uzasadnia istnienie władzy, która jest jednak pojmowana nie tyle jako zjawisko empirycz-
ne (cecha, możliwość, zespół relacji itp.), lecz jako „symboliczny biegun” społeczeństwa, 
„zewnętrzny” wobec niego w tym sensie, że niemożliwy do zredukowania do jakichkol-
wiek zjawisk życia zbiorowego. Pierwszym podziałem, jeszcze przedempirycznym, umoż-
liwiającym ukonstytuowanie się społeczeństwa, jest właśnie „wydzielenie się” miejsca 
władzy (lieu du pouvoir), umożliwiające samorozumienie społeczności jako zorganizowa-
nej całości: wspólnoty politycznej61. Podstawową funkcją polityczności jest legitymizacja 
władzy, a zarazem uzasadnienie możliwości jej krytyki. Polityczność, chociaż nie można 
jej zrozumieć, nie odwołując się do sensu, który interioryzują jej aktorzy, nie jest tożsama 
z każdym rozpowszechnionym mniemaniem. Według Leforta symboliką konstytuującą 
politeję nie jest każda idea polityczna, lecz tylko taka, która odsyła do „zewnętrzności”; nie 

 59 Zdaniem M. Paździory i M. Stambulskiego relacja pomiędzy polityką a politycznością zbliżona jest 
do relacji pomiędzy ontycznością a ontologią w filozofii Heideggera [za:] M. Paździora, M. Stambulski, Co 
może dać nauce prawa polityczność? Przyczynek do przyszłych badań, „Archiwum Filozofii Prawa i Filo-
zofii Społecznej” 2014, nr 1, s. 57.
 60 O tym pojęciu np. R. Skarzyński, Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym. Zarys koncepcji, 
„Studia Polityczne” 1992, nr 1, s. 113; W. Paruch, Między wyobrażeniami a działaniami. Wybrane aspekty 
przedmiotowe badań politologicznych nad myślą polityczną, „Polityka i Społeczeństwo” 2004, nr 1, s. 26. 
 61 C. Lefort, Essais…, s. 290-291.
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może tej funkcji spełnić współczesna ideologia liberalno-demokratyczna, określana przez 
Leforta jako „niewidoczna”, głosząca zanik wszelkich konfliktów społecznych62.

Arendt dla oddania nietożsamości polityczności z ideologią, odwołuje się do idei au-
torytetu, który jej zdaniem ma być zjawiskiem istotowo politycznym, jako zaprzeczenie 
zarówno przemocy, jak i dyskusji opartej na zasadzie intelektualnej równości63. Autorytet 
to perswazja, która jednak, na skutek pozycji piastuna autorytetu, posiada moc niemożliwą 
do lekceważenia. Właściwe jego pojęcie prezentowali Rzymianie64. Autorytet Rzymian 
był zakotwiczony w zdarzeniu politycznym, to jest akcie założenia miasta, które jednak, 
jako zdarzenie illo tempore, przekraczało polityczną empirię. Miał więc charakter religijny 
w sensie funkcjonalnym: piastunem autorytetu był senat, nie będąc zarazem jego samoist-
nym źródłem. Autorytet uprawomocniał rzymską tradycję: odwołanie do aktu założenia 
miasta stabilizowało życie polityczne Rzymian, nadając mu gravitas65. Inni autorzy dla 
uzasadnienia polityczności wprost odwołują się do transcendencji, niekoniecznie jednak 
pojmowanej jako określona idea metafizyczna. Voegelin wyróżnia reprezentację egzysten-
cjalną, czyli stan, w którym działania danej osoby, grupy osób lub instytucji są uznawane 
za działania określonego społeczeństwa politycznego, oraz reprezentację transcendental-
ną, określającą, jak twierdzi, stosunek społeczeństwa do prawdy pojętej jako stały porzą-
dek (chociaż bez sprecyzowanej treści). Społeczeństwo ma adekwatną reprezentację trans-
cendentalną, jeśli wyraża prawdziwą ideę człowieka66. Szczególnie zgubne jest pełne 
utożsamienie reprezentacji transcendentalnej z egzystencjalną. Następuje wówczas „im-
manentyzacja Eschatonu”, tak jak w różnych postaciach gnozy ‒ od starożytności do tota-
litaryzmów XX wieku67. Religijne źródła autorytetu politycznego podkreślał również 
Schmitt. Kościół katolicki ma być, jego zdaniem, rzadkim w świecie współczesnym przy-
kładem myślenia politycznego. Reprezentuje on rzeczywistość nadziemską – Chrystusa, 
ideę, którą chce wyrażać, nie ma jednak pretensji do pełnego i całościowego opisu świata, 
stąd unika charakterystycznego dla nowożytności dualizmu ideologicznego (implikujące-
go bezwzględne zwalczanie przeciwnika) lub automatycznej, zadekretowanej syntezy. 
Idea ta nie istnieje więc wyłącznie w światowości, co nie przeszkadza temu, że chce się 
w niej wyrazić i ją kształtować – zachowuje więc nierozerwalny związek z władzą. Ko-
ściół jest więc, z tej perspektywy, instytucją par excellence polityczną68. 

 62 C. Lefort, The Political Forms of Modern Society. Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism, przeł. 
z języka francuskiego J.B. Thompson, Cambridge (Massachusetts) 1986, s. 181-236. 
 63 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. M. Go-
dyń, W. Madej, Warszawa 1994, s. 115-117.
 64 Ibidem, s. 114-115.
 65 Ibidem, s. 148-157.
 66 E. Voegelin, Nowa nauka polityki, przeł. P. Śpiewak, Warszawa 1992, s. 40-54, 57-76, 64-66.
 67 Idem, Lud Boży, przeł. M. Umińska, Kraków 1994.
 68 C. Schmitt, Katolicyzm i polityczna forma, [w:] idem, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. 
M.A. Cichocki, Kraków-Warszawa 2000, s. 84-114.
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Polityka jako metoda realizacji roszczeń partykularnych3.2. 

W nowożytności do sfery politycznej miały przeniknąć elementy uznawane przez 
koncepcję republikańsko-instytucjonalną za sprzeczne z jej istotą. Według Arendt epoka 
ta jest czasem zaniku dziedziny publicznej i zastąpienia jej próbami technicznego kształ-
towania społeczeństwa. Nowożytność za najważniejszy rodzaj aktywności uznała pracę, 
zatraciła zaś niemal zupełnie rozumienie działania w sferze publicznej. Rezultatem jest 
oparcie życia zbiorowego na zasadach niepolitycznych, charakterystycznych dla pracy 
(i dokonywanego przy jej okazji wytwarzania). Powodem wykonywania pracy jest zaś 
konieczność zaspokajania potrzeb biologicznych. Potrzeby te wchodzą do życia zbioro-
wego pod postacią kwestii socjalnej – programów przedstawiających jako główny cel 
polityczny zaspokajanie potrzeb ekonomicznych. Ich realizacja jawi się więc jako ko-
nieczność, przeciwieństwo wolności. Wyraziło się to w już trakcie rewolucji francuskiej, 
decydując o jej totalitarnym charakterze. Nawet jeśli ta „burżuazyjna” rewolucja nie 
posługiwała się, w szerokim zakresie, hasłami równości ekonomicznej i społecznej, 
to jednak otworzyła drogę do ich formułowania. Wejście do polityki kwestii socjalnej 
wyzwala litość i współczucie – uczucia apolityczne. Nie można stawiać ograniczeń 
w realizacji wyznaczonych w ten sposób celów. Jako cele niepolityczne, mogą być osią-
gnięte drogą przemocy, dlatego uzasadniają absolutyzm ideologiczny i fanatyzm prak-
tyczny69. Poddanie życia zbiorowego „prawom” quasi-przyrodniczym zadecydowało, 
według Arendt, o istocie XX-wiecznych totalitaryzmów. Dla nazizmu były to prawa bio-
logii – prawa rasy, dla komunizmu – prawa historii, o których decydował rozwój stosun-
ków produkcji. Żadne z tych „praw” nie nadawało się do zastosowania w sferze życia 
politycznego, jako obcego im z istoty. Rezultatem był brak jakichkolwiek zasad życia 
zbiorowego, które wchłonięte zostało przez niekończący się i całkowicie nieokreślony 
ruch dziejów. Zanikły wszelkie polityczne punkty orientacji, w normalnych społeczeń-
stwach zapewniające minimum przewidywalności. Zanikła wolność (możliwość działa-
nia) i równość (warunek działania), ponieważ nie było już podmiotów działających, a je-
dynie wykonawcy. Skoro każda relacja międzyludzka została uznana za polityczną, 
nastąpił całkowity zanik sfery publicznej, ukonstytuowanej właśnie poprzez opozycję 
do sfery prywatnej. Wszystko pochłonęło „społeczeństwo” ‒ organizacja sterowana za 
pomocą reguł (pseudo)technicznych70. 

Podobna, chociaż jeszcze bardziej krytyczna wobec XX-wiecznego porządku libe-
ralnego, jest diagnoza Schmitta. Według tego autora nowoczesność, w tym państwo de-
mokratyczno-liberalne charakteryzuje się odrzuceniem polityczności na rzecz skoncen-

 69 H. Arendt, O rewolucji…, s. 69 i n.
 70 Eadem, Korzenie…, s. 654-670, por. W. Heller, H. Arendt, Źródła pluralizmu politycznego, Poznań 
2000, s. 49-53, por. A. Barut, Prawa człowieka… s. 58, 62-63.
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trowania się na ekonomii i technice. Myślenie ekonomiczne i techniczne zakłada jako 
cel pomnażanie dóbr materialnych, bez pytania o rację tych działań. W ten sposób ma 
być spełniany postulat neutralności w życiu zbiorowym, prowadząc, rzekomo, do reali-
zacji ideału pokoju, umiaru i dobrobytu71. W rzeczywistości jednak społeczeństwo libe-
ralne nie przestaje być ukonstytuowane przez kategorię wroga, o czym świadczą choćby 
prowadzone przez nie wojny. Ponieważ jednak polityczności zaprzecza, staje się ona jej 
swoistym „kompleksem”72. Wcześniej doktryny metafizyczne i religijne, chociaż wpro-
wadzały rozróżnienia na swoich i obcych – tych, którzy podzielają i tych, którzy nie 
podzielają „właściwego” sposobu życia ‒ zawierały w sobie postulat ograniczenia skut-
ków konfliktu politycznego – poprzez idee szacunku dla wroga, litości dla pokonanego, 
miłosierdzia wobec obcego itd. Polityczność liberalna odsyła, zasadniczo, tylko do rozu-
mu instrumentalnego, który takich wartości nie zna. Zapoznanie pojęcia polityczności 
prowadzić może do szczególnego okrucieństwa wojen prowadzonych w imię pokoju, 
religii czy moralności, stosuje się wtedy bowiem do konfliktu politycznego kategorie 
polityczności obce: etyczne i prawne. Ten, kto nie podziela entuzjazmu dla liberalnej 
neutralności (lub za takiego zostanie uznany), przestaje być „zrozumiały” dla rozumu 
liberalnego, staje się nie wrogiem politycznym, lecz wrogiem „osobistym”, nie przeciw-
nikiem, lecz przestępcą lub wręcz ucieleśnionym złem73. Zdaniem Schmitta skrajna ar-
bitralność władzy bierze się właśnie z ideologicznego zaprzeczenia jej istnienia, a insty-
tucje realizujące rzekomo neutralne cele za pomocą instrumentów dobranych według 
wiedzy „obiektywnej” w rzeczywistości mogą być źródłem irracjonalnej, niczym nie 
hamowanej przemocy. Po tym, gdy w XVIII w. przeciwstawiono państwo społeczeń-
stwu, a następnie w XIX w. ogłoszono erę państwa ograniczonego (neutralnego wobec 
ekonomii i kultury), w XX w. wraz z nastaniem demokracji nastała era państwa totalne-
go: znikła autonomia kultury, ekonomii i społeczeństwa, a zarazem zanikła specyfika 
polityczności – całość życia zbiorowego pochłonął wszechobecny aparat państwowy74.

Prawo jako wyraz woli3.3. 

Gdy prawo odrywa się od związków z politycznością, na gruncie koncepcji repu-
blikańsko-instytucjonalnej jawi się jako wyraz woli, zaś sama polityczność zaczyna 
ograniczać się do jej rezultatów – aktów prawnych. Polityczność zanika więc, gdy prze-
staje być stabilizowana przez prawo, a zarazem unicestwienie funkcji stabilizującej pra-

 71 P. Kaczorowski, My i oni: państwo jako jedność polityczna: filozofia polityczna Carla Schmitta 
w okresie republiki weimarskiej, Warszawa 1998, s. 331-352.
 72 C. Schmitt, Teologia polityczna…, w szczególności s. 198, 207-208, 224-229; R Skarżyński, Histo-
ria myśli politycznej w ujęciu politologicznym. Zarys koncepcji, „Studia Polityczne” 1992, nr 1, s.111-113.
 73 C. Schmitt, Teologia polityczna…, w szczególności s. 207-208, 224-229.
 74 Ibidem, s. 194-195.
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wa wynika z zaniku jego związków z politycznością. Według Schmitta, panujące do XX 
wieku prawo międzynarodowe było w istocie ius publicum aeuropeum (europejski no-
mos). Jego normy, w szczególności traktowanie wroga jako przeciwnika politycznego, 
wynikały nie z jakiegoś prawa uniwersalnego, lecz z relacji między państwami europej-
skimi. W XX wieku prawo międzynarodowe, odrywając się od swego terytorialnego, 
politycznego substratu – stosunków między suwerennymi państwami stało się prawem 
morza, „prawem” nieograniczonej wrogości75. Według Arendt, gdy nie funkcjonuje pra-
wo, uwarunkowania biologiczne: umieranie i rodzenie się niweczą dziedzinę publiczną 
poprzez wejście do niej ludzi nowych, których zachowania nie są działaniem, czyli 
orientowaniem się na interpretację przez innych według kryteriów wyznaczanych przez 
ethos danej polis76. Skrajna postać takiego zjawiska, czyli totalitaryzm niweczy właśnie 
consensus iuris, prawem stają się „prawa” przyrody i historii, wcielane przez władzę 
totalitarną77. W totalitaryzmie zanika prawo, skoro staje się nim każdy rozkaz i każde 
działanie władzy78. 

Przekonanie o nastaniu ery anarchii polityczno-prawnej poprzez podporządkowa-
nie sfery politycznej woli jednostki wyraża również Legendre. Współczesne Odniesie-
nie – Demokracja mediatyzowana ma być nie przez prawo czy państwo, lecz zarządza-
nie, które funkcji tej, jako odrzucające postulat wzięcia pod uwagę Trzeciego, nie może 
spełnić w sposób prawidłowy79. Zarządzanie, odwołując się do wiedzy rzekomo obiek-
tywnie uzasadnionej i sprowadzając więź społeczną do umowy, eliminuje autorytet. 
Symboliczny wymiar prawa jest w ten sposób zapoznany. Prawo zostaje skolonizowane 
przez nauki społeczne, wypaczeniem jego funkcji jest sądowa psychologia i psychiatria 
rezygnujące z idei winy80. Z drugiej zaś strony prawo podporządkowuje się partykular-
nym żądaniom, uzasadnianym ideą humanitaryzmu, co znajduje wyraz w ideologii praw 
człowieka81. Współczesny sędzia unika rozstrzygania, czyli wyrażania Zakazu, chce za-
rządzać społeczeństwem i podsądnym według zasady „humanitaryzmu”, a zarazem przy 
pomocy środków naukowych82. W tym „imperium managementu” odwołującym się do 
pełności wiedzy i możliwości pełnego przekształcania świata zanika wypracowany 

 75 C. Schmitt, The Nomos….
 76 H. Arendt, Kondycja…, s. 210; eadem, Korzenie…, s. 652.
 77 Ibidem, s. 646-648. Stąd znaczenie, jakie Arendt przypisała osądzeniu A. Eichmanna zgodnie z nor-
malnie stosowanymi procedurami: umasowienie broni nie zdejmuje z jednostki odpowiedzialności, ma 
to szansę wykazać właśnie wynik procesu [za:] eadem, Eichmann w Jerozolimie, przeł. A. Szostkiewicz, 
Warszawa 2010, w szczególności s. 374-387.
 78 Eadem, Korzenie…, s. 645-670. 
 79 P. Legendre, Sur la question…, s. 171 i n.
 80 Idem, Zbrodnia kaprala Lortiego…, s. 64-65.
 81 Idem, Sur la question…, s. 167. Stąd krytyka Legendre’a za lekceważenie praw mniejszości [w:] 
B. Perreau, Faut-il brûler Legendre?, „Vacarme” 2003, nr 25, s. 62-68.
 82 P. Legendre, Sur la question…, s. 166-168.
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w średniowieczu rozdział prawa i religii83. Legendre krytykuje również postmodernizm 
prawny (będący zarazem drugą twarzą postmodernizmu). Uzasadniana na jego gruncie 
całkowita relatywizacja tradycji prawnej i treści prawa stanowionego jest wyrazem nie-
rozróżnienia formy prawa (która może podlegać krytyce) i funkcji prawa – która musi 
być zachowana właśnie poprzez jego formę. Postmodernizm uderza w ten sposób w samą 
istotę prawa jako instytucji84.

Podsumowanie4. 

Republikańsko-instytucjonalna koncepcja związku prawa polityki w aspekcie po-
znawczym pozwala na zintegrowane spojrzenie na prawo i zjawiska polityczne: jeśli 
prawo jest częścią polityczności, to procesy zachodzące w prawie i w symbolice poli-
tycznej okazują się tożsame. W aspekcie normatywnym można przynosić odpowiedź na 
problemy prawa nowoczesnego, a w szczególności ponowoczesnego. Polityczność legi-
tymizuje prawo, pozwala też na zachowanie jego samoistności jako instytucji – jego 
reguły konstytutywne, jak i regulatywne, zyskują bowiem znaczenie jako reguły wyzna-
czające sposób funkcjonowania instytucji, stanowiącej część szerszej sfery symbolicz-
nej. Skoro prawo zyskuje prestiż, prestiż zyskują też jego elementy – jak „doktryna” 
(reguły rozumowań prawniczych), orzecznictwo, konkretna symbolika. Może być 
to więc sposób zaradzenia opinii o arbitralności prawa, mającej go cechować zarówno 
na poziomie legislacji, jak i praktyki. Legitymizacji prawa sprzyja nie tylko określenie 
kryteriów rozstrzygnięć legislacyjnych i orzeczniczych, tego typu reguły mogą być bo-
wiem na gruncie analizowanej koncepcji zarysowane w sposób bardzo ogólny, o ile pra-
wo, a zatem i polityczność nie ma ucieleśnić się w określonej ideologii (czyli zniknąć). 
Istotniejsze jest, iż prawo nie może być już pojmowane w sposób quasi-naturalistyczny, 
jako „obiektywna” struktura, faktyczność, dla której na poziomie „świata życia” jedynie 
z trudem można znaleźć podstawy obowiązywania Z drugiej strony, w sytuacjach kryzy-
su, nie sposób już traktować prawa jako dowolnie kształtowanego narzędzia realizacji 
partykularnych roszczeń. Nie będzie ono już uznawane za „oczywistą” metodę regulacji 
życia zbiorowego i stosunków międzyludzkich, a przy tym w swej rzekomej oczywisto-
ści pozbawioną jakiejkolwiek „pretensji do prestiżu”85. 

 83 Ibidem, s. 59-60. Legendre lepiej ocenia praktykę prawną w krajach tradycji Common Law. Z na-
dzieją patrzy też na sądy konstytucyjne, ale konstatuje, na przykładzie ETPCz, że promując prawa człowie-
ka, służą one obecnie rozkładowi prawa [w:] ibidem, s. 178-180. 
 84 Idem, Dieu au miroir. Étude sur l’institution des images, Paris-Fayard 1994, s. 267-268.
 85 Jak się zdaje, zarysowany tu typ idealny republikańsko-instytucjonalnej koncepcji związków prawa 
i polityki zbliża się do koncepcji A. Kozaka, który na gruncie swojego juryscentryzmu wskazał prawo jako 
ostatnią instytucję, która, dzięki związkom z państwem, może jawić się jako legitymowana w sfragmenta-
ryzowanym społeczeństwie. A. Kozak nie uzasadnia jednak tezy o legitymizacji współczesnego państwa, 
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Pojawia się jednak oczywiste pytanie, jak prawo może zachować swoją spoistość, 
skoro sfera symboliczna współczesnych społeczeństw jest sfragmentaryzowana. Jeśli 
ma oddawać tę fragmentaryzację, to zanikną tworzące je reguły, jeśli z kolei ma odwo-
ływać się tylko do jednego sposobu rozumienia „dobrego życia” (wspólnych celów 
i etyki), przestanie pełnić funkcję integrującą. Analiza przedmiotowych koncepcji wyka-
zuje, że rzeczywiście pewne koncepcje i ideologie są z tak rozumianego prawa wyłączo-
ne. Skoro istnienie wspólnoty politycznej jest więc warunkiem istnienia prawa, w ten 
sposób odrzucony musi być kosmopolityzm polityczny, przynajmniej w jego radykalnej 
formie (tworzenie państwa światowego). Ponadto, skoro już istniejące wzorce kulturo-
we są prawnie relewantne, odrzucone musi być uznanie prawa za jedynie wyraz woli 
podmiotu jednostkowego lub zbiorowego, czyli zarówno „twardy” pozytywizm prawni-
czy, jak i ponowoczesne sposoby rozumienia praw człowieka. Wydaje się jednak, że 
prawo pojęte tak jak w koncepcji republikańsko-instytucjonalnej nie redukuje się do 
określonej ideologii i może asymilować wiele stanowisk filozoficzno-prawnych: arysto-
telesowsko-tomistyczny prawno-naturalizm, ale również realizm i „miękki” pozyty-
wizm, o ile za fakt prawotwórczy przyjmują one uznawanie określonej symboliki poli-
tycznej, a nie tylko poglądy funkcjonariuszy aparatu państwowego. Może też być 
uzgodnione z wieloma koncepcjami filozoficzno-politycznymi: konserwatyzmem, ale 
też chrześcijańską demokracją, ordordoliberalizmem czy nawet koncepcjami lewicowy-
mi (wyżej wskazany przykład C. Leforta), jak również apolitycznością, o ile tylko nie 
mają one legitymizować nieograniczonej realizacji woli.

nie odpowiada też na pytanie, dlaczego legitymizacja państwa, choćby jako zła koniecznego, miałaby im-
plikować akurat ogólnospołeczną legitymizację prawa (a nie np. polityki w sensie czynnościowym), skoro 
prawo jest przez niego rozumiane jako praktyka środowiska prawniczego. 
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Przyszłość prawa globalnego:  
antropoarchia czy nowy imperializm1

Abstrakt
Autor wskazuje na symptomy instytucjonalizacji nowych porządków prawnych w przestrzeni global-
nej. Za punkt wyjścia przyjmuje tezę, że kluczowe znaczenie dla rozwoju prawa ponadnarodowego 
ma kwestia podmiotowości. Wzrasta znaczenie jednostki względem państwa narodowego, czego 
przejawem jest chociażby rozwój systemów międzynarodowej ochrony praw człowieka.  Równocze-
śnie kwestionowana jest zasada suwerennej równości państw. Powraca koncepcja koncertu mocarstw, 
które tworzą strefy wpływów obejmujących inne państwa. Te synchronicznie procesy, których skut-
kiem jest osłabianie państw narodowych, mają konsekwencje w wymiarze normatywnym. Pod ich 
wpływem formują się nowe lub przekształcają istniejące ponadnarodowe porządki prawne. Autor 
rozważa w tekście  alternatywne scenariusze rozwoju prawa globalnego, które określa jako wizję 
antropoarchiczną, nawiązującą do teorii Rafaela Dominga, i imperialną, której założenia można wy-
prowadzić z pism Carla Schmitta.

Wprowadzenie1. 

Jak słusznie podniesiono w literaturze, paradygmatyczne przemiany w sferze mię-
dzynarodowego i ponadnarodowego porządku prawnego częściej stają się przedmiotem 
zainteresowania przedstawicieli innych dyscyplin niż samej doktryny prawa międzyna-
rodowego. Inspiracje, nowe konstrukcje i propozycje teoretyczne w tym zakresie poja-
wiają się w pracach z teorii polityki, socjologii, filozofii czy nawet historii prawa. Świad-
czy to niewątpliwie o kryzysie tradycyjnego modelu nauki prawa międzynarodowego, 
która nie formułuje autonomicznych wizji własnego rozwoju2.

Wobec wielości takich „zewnętrznych” względem doktryny prawa międzynaro-
dowego koncepcji jedynie przykładowo wymienię liberalną teorię stosunków mię-
dzynarodowych w ujęciu politologa Andrew Moravcsika3 czy teorię dyferencjacji 

 1 Tekst powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przy-
znanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/08/M/HS5/00345.
 2 T. Widłak, Rafael Domingo „The New Global Law”, Cambridge University Press, New York 2010, 
„Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2012, t. 10, s. 237.
 3 A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, „Internatio-
nal Organization” 1997, vol. 51, s. 516-520. 
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sektorowej globalnego społeczeństwa autorstwa socjologa prawa Günthera Teubne-
ra4. Do grona autorów kwestionujących zastane kategorie w prawie międzynarodo-
wym wypada zaliczyć także hiszpańskiego romanistę Rafaela Dominga, twórcę kon-
cepcji nowego prawa globalnego opartego na antropoarchii5 oraz filozofa polityki 
Carla Schmitta, którego powojenna twórczość oscylowała wokół poszukiwań realnej 
zasady prawa międzynarodowego oraz problematyki imperium (Großraum)6.

Domingo i Schmitt zostali w tym miejscu przywołani jako wizjonerzy, których prace 
posłużą mi do zasygnalizowania dwóch możliwych scenariuszy rozwoju prawa globalnego. 
Dla uproszczenia nazwę je wizją antropoarchiczną i imperialną. Nie jest moim zamiarem 
uprawianie prawniczej futurologii. Ma to być raczej spojrzenie refleksyjne ‒ mieszczące się 
w nurcie filozofii prawa międzynarodowego ‒ na pewne symptomy instytucjonalizacji no-
wych porządków w przestrzeni globalnej. Zjawiska te z dużym prawdopodobieństwem 
będą kształtować normatywny wymiar stosunków ponadnarodowych w przyszłości. Za 
punkt wyjścia do dalszych rozważań przyjmuję tezę, że kluczowe znaczenie dla rozwoju 
prawa ponadnarodowego (nie przesądzając w tym miejscu jego nazwy) będzie miała kwe-
stia podmiotowości. Mam na myśli w szczególności wzrost znaczenia aktorów innych niż 
państwa, które uzyskają lub zdobędą decydujący wpływ na tworzenie norm tego prawa 
w zakresie dotyczącym ich praw i obowiązków. Posłużenie się w tytule rozdziału określe-
niem „prawo globalne” ma z jednej strony wydźwięk polemiczny – sygnalizuje nieade-
kwatność strukturalną tradycyjnego prawa międzynarodowego względem wyzwań współ-
czesnego świata, z drugiej strony pozostawia otwartą kwestię tego, jakie podmioty odegrają 
zasadniczą rolę w tworzeniu tego prawa w przyszłości.

Zastanawiać może fakt, iż przewartościowania w zakresie podmiotowym w intere-
sującym nas wymiarze przebiegają równocześnie w przeciwnych kierunkach. Z jednej 
strony wzrasta znaczenie jednostki względem państwa narodowego, czego przejawem 
jest chociażby rozwój systemów międzynarodowej ochrony praw człowieka i między-
narodowego prawa karnego. Z drugiej strony coraz wyraźniej kwestionowana jest zasa-
da suwerennej równości państw. Po upadku duopolu USA–ZSRR na globalnej scenie 
stopniowo zaczęła się wyłaniać grupa silnych państw, które dominują nad państwami 
małymi i średnimi, włączając je do swoich stref wpływów. Obydwa zachodzące syn-
chronicznie procesy, których skutkiem jest osłabianie państw narodowych, mają konse-
kwencje w wymiarze normatywnym. Stopniowo pod ich wpływem formują się nowe lub 
przekształcają istniejące ponadnarodowe porządki prawne.

 4 G. Teubner, Global Private Regimes: Neo-Spontaneous Law and Dual Constitution of Autonomous 
Sectors?, [w:] K.-H. Ladeur (ed.), Public Governance in the Age of Globalisation, Aldershot 2004.
 5 R. Domingo, The New Global Law, New York 2010.
 6 C. Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum, New 
York 2006.
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Od zwrotu kantowskiego ku antropoarchii2. 

Ideę uwzględnienia podmiotowości jednostki w prawie międzynarodowym można 
przypisać już Kantowi, który zawarł ją w rozprawie O wiecznym pokoju z 1795 roku7. 
Podobne tezy stawiali współcześnie Jürgen Habermas i John Rawls8, wcześniej zaś sam 
Hans Kelsen9. Pogląd ten ma swoich zwolenników wśród teoretyków stosunków mię-
dzynarodowych. W ujęciu tzw. szkoły liberalnej zasadniczymi aktorami stosunków mię-
dzynarodowych nie są państwa, ale właśnie podmioty społeczne, a więc jednostki i ich 
zrzeszenia. Czynniki kształtujące interesy państw mają w pierwszej kolejności charakter 
społeczny. Państwo reprezentuje określony podzbiór społeczeństwa, którego preferencje 
stają się preferencjami samego państwa realizowanymi na zewnątrz, w postaci polityki 
zagranicznej. Państwo podlega „aktom opanowywania i odzyskiwania, konstrukcji i re-
konstrukcji” przez pozostających w różnych konfiguracjach aktorów społecznych10. Nie 
jest więc tworem monolitycznym, ale transparentnym agregatem, na który składają się 
obywatele, ich organizacje i instytucje. W kontekście postępującej globalizacji państwo 
nie znika, ale ulega dezagregacji na oddzielne, funkcjonalnie odmienne części, o których 
kształcie decyduje aktywność podmiotów społecznych11.

Konstrukcje teoretyczne dostarczane przez progresywnie nastawionych przedsta-
wicieli filozofii i nauk społecznych stopniowo zmieniają podejście przedstawicieli dok-
tryny prawa międzynarodowego. Na jej gruncie sformułowana została koncepcja „pa-
sywnej podmiotowości”, której zamysłem jest uniknięcie kłopotliwego pojmowania 
jednostek jako przedmiotu regulacji prawnomiędzynarodowej oraz zaakcentowanie, iż 
są one beneficjentami prawa międzynarodowego, choć nie mają bezpośredniego wpły-
wu na jego treść12. 

Lech Morawski zauważył, że na naszych oczach dokonuje się zwrot kantowski 
w prawie międzynarodowym, czyli „przechodzenie w dziedzinie prawa międzynarodo-
wego od prawa państw do prawa państw i ludów”13, które obejmuje swoim zakresem nie 
tylko stosunki między państwami, ale także relacje między państwem, jednostkami, gru-
pami jednostek oraz ich organizacjami. Powolnej zmianie litery prawa towarzyszy bar-
dziej dynamiczna zmiana zasad interpretacji podstawowych standardów w prawie mię-

 7 I. Kant, O wiecznym pokoju: zarys filozoficzny, tłum. F. Przybylak, Wrocław 1992.
 8 Por. J. Rawls, Prawo ludów, przeł. M. Kozłowski, Warszawa, 2001; J. Habermas, Uwzględniając 
Innego. Studia do teorii politycznej, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009.
 9 H. Kelsen, Principles of International Law, New York 1966, s. 180.
 10 A. Moravcsik, Liberal Internatrional Relations Theory: A Scientific Assessment, [w:] C. Elman, 
M.F. Elman (eds), Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, Cambridge 2003, s. 163. 
 11 A.-M. Slaughter, The Real New World Order, „Foreign Affairs”1997, vol. 76, s. 183-184.
 12 Zob. T.H. Widłak, Wspólnota międzynarodowa, Gdańsk 2012, s. 296. 
 13 L. Morawski, Suwerenność i prawo międzynarodowe – od prawa państw do prawa ludów, „Forum 
Prawnicze” 2011, nr 1, s. 14.
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dzynarodowym. Dlatego zwrot, o którym mowa, jest w znacznym stopniu „zwrotem 
interpretacyjnym, a nie rewolucją w zakresie źródeł prawa międzynarodowego”14. 

Od połowy XX wieku prawo międzynarodowe na różne sposoby zaczęło uwzględ-
niać podmiotowość jednostek ludzkich. Złożony charakter tego procesu obejmuje w pierw-
szej kolejności kroki służące poprawie prawnej pozycji jednostek. Pojawiły się normy 
peremptoryjne chroniące podstawowe prawa człowieka bez względu na wolę państwa, 
rozwinęła się koncepcja interwencji humanitarnej otwierająca nowy etap w pojmowaniu 
suwerenności, wykształciła się instytucja jurysdykcji powszechnej15.

 Jednostki mogą podejmować skuteczne działania w obszarze prawa międzynaro-
dowego publicznego. Posiadają uprawnienia proceduralne w niektórych sądach między-
narodowych i w ramach innych organów w zakresie ochrony ich praw. Niezależnie od 
wskazanych tendencji interpretacyjnych, przyznanych jednostce uprawnień i obowiąz-
ków wynikających bezpośrednio z prawa międzynarodowego, to formalnie podmioto-
wość jednostki wciąż jest podmiotowością częściową i wtórną, stanowiącą wyjątek, 
a nie zasadę w prawie międzynarodowym.

Z tych między innymi powodów Rafael Domingo uważa dotychczasowy rozwój 
prawa międzynarodowego za zdecydowanie niewystarczający i proponuje radykalną, 
fundamentalną zmianę w zakresie podmiotowości, jak i całej filozofii prawa dotyczące-
go sfery ponadnarodowej. W jego zamyśle prawo globalne ma zastąpić prawo między-
narodowe, ponieważ to ostatnie nie jest w stanie umieścić w swojej strukturze i logice 
funkcjonowania nowych zjawisk związanych z powstaniem globalnej wspólnoty. Uwa-
ża, że zarówno zasada suwerenności, jak i zasada terytorialności nie dają się na pogodzić 
z uniwersalizmem, do którego powinno dążyć prawo globalne16. 

Podstawowa zasada nowego prawa globalnego wyraża się paremią ex persona ius 
oritur, która jednoznacznie wskazuje, jaki podmiot został postawiony w centrum porządku 
prawnego. Należy w tym miejscu podkreślić, że Domingo nie dąży do zamiany prawa su-
werennych państw na prawo suwerennych jednostek. Zmierza do opracowania porządku 
prawnego stanowiącego emanację cech, właściwości i potrzeb osoby ludzkiej, czyli czło-
wieka obdarzonego wrodzoną i równą innym ludziom godnością oraz naturalną wolnością.

Każda zorganizowana wspólnota ludzka potrzebuje sprawiedliwego rządu oraz takie-
go porządku normatywnego, który służy ochronie i urzeczywistnieniu tych wartości. Obec-
nie postulat ten może być realizowany na poziomie regionów i państw. Jedynie najwyższa 
wspólnota, czyli ludzkość jest go formalnie pozbawiona z uwagi na wskazany redukcjo-

 14 L. Morawski, op. cit., s. 18. 
 15 Zapis dyskusji z udziałem m.in. Lecha Morawskiego, Christophera Swinarskiego, Jacka Bartyzela, 
Tadeusza Jasudowicza w ramach: Seminarium pt. „Ewolucja koncepcji suwerenności w ujęciu prawnym 
i filozoficznym”, „Studia Iuridica Toruniensia” 2011, t. IX, s. 261.
 16 R. Domingo, op. cit., s. 71. 
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nizm podmiotowy, który przesądził o kryzysie prawa międzynarodowego. Przedstawioną 
przez siebie propozycję formy rządu dla ludzkości Domingo nazwał antropoarchią17.

Antropoarchia to porządek globalny, w którym prymat państwa zostaje zastąpiony 
prymatem osoby ludzkiej, a jej unikalne właściwości stają się podstawą do tworzenia 
prawa, zastępując w tym względzie abstrakcyjną normę18. Ma ona czerpać ze struktural-
nych i substancjalnych modeli Europy Zachodniej i na zasadzie stopniowego zyskiwania 
akceptacji być instytucjonalizowana i formalizowana aż do momentu nastania Zjedno-
czonej Ludzkości. Wyjątkowość tej koncepcji, przy jednoczesnej jej niedookreśloności, 
polega na nowatorskim pomyśle stworzeniu ładu, który dałby ogółowi szansę stać się 
prawdziwym gospodarzem i posiadaczem Ziemi. Taki porządek pozwoliłby rozwiązać 
ważkie problemy, z jakimi obecnie zmaga się „wspólnota” międzynarodowa – podzielo-
na pod względem terytorialnym, targana konfliktami interesów czy zabiegami poszcze-
gólnych państw o zachowanie stref wpływów. 

Postulowany przez Domingo globalny porządek miałby być naturalnym rozwinię-
ciem unikalnych właściwości osoby ludzkiej przy zachowaniu postawy inkluzywnej dla 
każdego mieszkańca Ziemi i w odróżnieniu od opartego na ekskluzywizmie systemu pań-
stwowego. Nowe prawo globalne miałoby służyć wprowadzeniu porządku dla złożonej 
i współzależnej wspólnoty, jaką jest ludzkość. Domingo stwierdza, że ludzkość jest uni-
wersalna, ponieważ jest personalna. W personalizmie widzi fundament swojej koncepcji 
prawa i ustroju światowego19. 

Wizja Dominga współgrała z przemianami, jakim podlegały stosunki międzynaro-
dowe na początku lat 90. XX wieku. Wraz z upadkiem żelaznej kurtyny zakończyła się 
rywalizacja między konkurencyjnymi blokami polityczno-militarnymi i wytworzyła się 
okazja do pełnej realizacji zasady prymatu jednostki w prawie międzynarodowym. Po-
nowoczesność wydawała się negować dominującą rolę państw narodowych, a erozja 
suwerenności skłaniała do uznania konieczności rozwijania porządku prawnego oparte-
go na fundamencie ochrony praw człowieka.

Nowy „koncert mocarstw” a przyszłość prawa międzynarodowego 3. 

Wbrew optymistycznym prognozom liberalnych filozofów polityki, najnowsza hi-
storia dowodzi, że zapowiadany w latach 90. koniec historii został ogłoszony przedwcze-

 17 Obszerne omówienie uwarunkowań filozoficznych posłużenia się tym pojęciem zostało przedsta-
wione w tekście M. Dybowskiego i M. Romanowskiego Próba interpretacji koncepcji prawa globalnego, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, rok LXXVI, z. 4.  
 18 R. Domingo, op. cit., s. 101.
 19 K. Dobrzeniecki, Antropoarchiczna krytyka prywatyzacji konfliktów zbrojnych, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, rok LXXVIII, z. 1, s. 122-124.
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śnie20. Kres duopolu zwalczających się bloków wschodniego i zachodniego doprowadził 
w pierwszej kolejności do wyłonienia się światowego hegemona w postaci Stanów Zjed-
noczonych. W kolejnych dziesięcioleciach uformowała się tzw. nowa pentarchia, czyli 
układ sił w stosunkach międzynarodowych polegający na wspólnej dominacji pięciu 
państw21. Układ tego rodzaju wielokrotnie występował w różnych konfiguracjach podmio-
towych w przeszłości i formował się, poczynając od traktatu wiedeńskiego, po kolejnych 
znaczących przesileniach politycznych i wojnach22. Państwa dominujące, wykorzystując 
swoją przewagę przede wszystkim na polu ekonomicznym i militarnym, faktycznie od-
działują na bliższe i dalsze otoczenie, tworząc strefy wpływów.

Carl Schmitt już w latach 30. XX wieku opracował pogłębioną teorię dotyczącą 
relacji łączącej imperium z uzależnionymi od niego peryferiami. Wskazał, że zasada 
„wielkiego obszaru” (Großraum) została po raz pierwszy zastosowana w prawie mię-
dzynarodowym pod postacią doktryny Monroe. Amerykański Großraum obejmujący 
grupę państw w obydwu Amerykach zdominowanych w sposób wyłączny przez Stany 
Zjednoczone stał się prototypem i precedensem dla późniejszych „wielkich obszarów” 
tworzonych przez Niemcy, Rosję czy Japonię. Stosunki między państwami w obrębie 
danego Großraumu różnią się od tych zachodzących między „wielkimi obszarami” kie-
rowanymi przez imperia. Analizując stosunki międzynarodowe w latach 30. XX wieku 
Schmitt stwierdził, że imperia szybko stają się najważniejszymi aktorami w przestrzeni 
międzynarodowej23. 

Kwestią wywołującą szereg polemik jest ustalenie współczesnych kryteriów impe-
rialności, z uwzględnieniem obecnego stanu polityki międzynarodowej, zmian w men-
talności i rozwoju międzynarodowej kultury prawnej. Tradycyjnie można wskazać, że 
o mocarstwowości świadczy wielki potencjał wojskowy państwa i możliwość prowa-
dzenia operacji militarnych w różnych częściach świata. Innym niezmiennym w czasie 
czynnikiem jest siła gospodarcza, dysponowanie surowcami naturalnymi i walutą o zna-
czeniu ponadnarodowym. Te dwa czynniki stanowią wyznacznik dominującej pozycji 
imperium w regionie i przemożnego wpływu na położone w nim państwa oraz odgry-

 20 F. Fukuyama, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski,  Poznań 1996, s. 87.
 21 K. Gray, C.N. Murphy, Introduction: rising powers and the future of global governance, [w:] 
K. Gray, C.N. Murphy (red.), Rising Powers and the Future of Global Governance, London 2014, s. 9 
 22 Po kongresie wiedeńskim rolę wiodącą odgrywały Wielka Brytania, Rosja, Francja, Prusy i Austria. 
W wyniku traktatów pokojowych po pierwszej wojnie światowej tzw. system wersalsko-waszyngtoński 
tworzyły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Japonia i Włochy. Po kolejnej wojnie świat miał być 
zarządzany przez pięć głównych mocarstw, tj. USA, ZSRR, Wielką Brytanię, Francję i Chiny, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w kształcie niektórych instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Por. P.M. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek: przemiany gospodarcze i konflikty 
zbrojne w latach 1500-2000, przeł. M. Kluźniak, Warszawa 1994.
 23 C. Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampfmit Weimar-Gen-Versailles 1923 – 1939, Berlin 1988, 
s. 107; C. Schmitt, Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumfremde Mächte. 
Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Berlin 1991, s. 23.
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wania roli jednego z głównych aktorów w stosunkach międzynarodowych. Wymierny 
wskaźnik mocarstwowości stanowi pozycja państwa w kluczowych instytucjach mię-
dzynarodowych, np. stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Istotne, choć mniej-
sze niż w przeszłości znaczenie ma czynnik demograficzny. 

Wobec faktu, iż pojęcie imperium (mocarstwa) nie jest znane współczesnemu pra-
wu międzynarodowemu, ewentualna definicja musi opierać się na wskazówkach dostar-
czanych przez dziedziny pokrewne, w tym ekonomię, politologię, historię. Niezależnie 
od tego, jakie konkretnie państwa zaliczymy do tego grona24, niewątpliwie z początkiem 
XXI wieku na arenie dziejów ponownie zabrzmiał „koncert mocarstw”.

Można zaryzykować tezę, że interakcje między mocarstwami w wymiarze poli-
tycznym, ekonomicznym i militarnym prowadzą do kształtowania się określonych zwy-
czajowych norm postępowania we wzajemnych relacjach. Z pewnością na obecnym 
etapie ich rozwoju nie można jeszcze mówić o funkcjonowaniu sui generis prawa mię-
dzymocarstwowego, jednak podobnie jak w przypadku przełomu kantowskiego, także 
i tutaj tradycyjne prawo międzynarodowe wykazuje strukturalną nieadekwatność wzglę-
dem nowego układu sił, który zaistniał w stosunkach międzynarodowych na początku 
XXI wieku. W odniesieniu do tych podmiotów w sposób szczególny ujawnia się napię-
cie między pozycją państwa-mocarstwa wynikającą z prawa międzynarodowego, a fak-
tycznymi możnościami działania i dominacji w stosunkach z innymi państwami. 

O ile przemiany prawa międzynarodowego w kierunku antropoarchii są stosunkowo 
łatwe do zaobserwowania w związku z powszechnie znanym faktem przyjmowania trakta-
tów z zakresu ochrony praw człowieka, to określenie właściwości norm regulujących sto-
sunki między mocarstwami sprawia o wiele więcej problemów. Niewątpliwie gdyby hipo-
teza o kształtowaniu się takiego porządku była trafna, musiałby on stanowić odstępstwo od 
fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego określonych w ramach Karty Narodów 
Zjednoczonych. W szczególności dotyczy to zasady suwerennej równości państw.

Sposób istnienia mocarstw oraz zwykłych państw wpisuje się w instytucjonalną 
teorię prawa Neila MacCormicka i teorię pluralizmu prawnego25. Skoro każde prawo 
jest instytucjonalnym porządkiem normatywnym, a prawo wewnętrzne współczesnego 
państwa jest jedynie jedną z możliwych form prawa, obok m.in. prawa międzynarodo-
wego czy prawa kanonicznego, to można rozważać, czy normy pojawiające się w rela-
cjach między mocarstwami stanowią również swoisty zalążek takiego porządku. Do-
strzegając pewne regularności zachowań w relacjach między imperiami, można założyć 

 24 K. Gray, C.N. Murphy, op. cit., uznają, że obecnie petrarchię tworzy USA, Rosja, Unia Europejska, 
Indie i Chiny. 
 25 N. MacCormick, O. Weinberger, An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positi-
vism, Dordrecht 1986; G. Teubner, Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society, [w:] G. Teubner 
(red.), Global Law Without a State, Dartmouth 1997.
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istnienie normatywnej ramy, w odniesieniu do której określone działania państw mogą 
być interpretowane. To odniesienie normatywne nie może być ograniczone wyłącznie do 
prawa międzynarodowego, ponieważ imperia często działają niezgodnie z tym prawem, 
ale wciąż w uporządkowany, a nie w losowy sposób. 

MacCormick wysunął tezę, że możliwy jest porządek normatywny bez norm sfor-
mułowanych explicite. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, jeżeli normy implicite są 
faktycznie przestrzegane i respektowane, bez widocznego elementu kontroli, nadzoru 
czy egzekucji, poza tym wynikającym z presji wspólnej normatywnej opinii tych, którzy 
zgodnie z daną normą postępują26. Obecnie normatywne ramy relacji między mocar-
stwami znajdują się w fazie przejściowej pomiędzy byciem porządkiem normatywnym 
z dominacją norm implicite, a instytucjonalnym porządkiem normatywnym z wyraźnie 
wyartykułowanymi normami i formalnymi procedurami. Głównym celem wspólnych 
wysiłków normodawczych jest obniżanie kosztów i niebezpieczeństw związanych 
z współzawodnictwem między imperiami. 

Można wskazać kilka przykładów norm tego rodzaju, z zastrzeżeniem, że na obec-
nym etapie trudno mówić o ich wewnętrznej koherencji w ramach odrębnego ordo iuris. 

Wzajemne uznawanie stref wpływów terytorialnych. Bywa ono szczególnie wi-1. 
doczne w okresach kryzysów politycznych, np. takich, jakie w ostatnich latach mia-
ły miejsce w Kosowie, Gruzji czy na Ukrainie. Imperia sprzeciwiają się ustanawia-
niu baz wojskowych w swoim sąsiedztwie. USA kwestionowało lokowanie 
wyrzutni rakiet na Kubie, Rosja w Państwach Bałtyckich, mimo iż stanowiło to ewi-
dentną ingerencję w stosunki wewnętrzne i politykę zagraniczną państw, w których 
bazy miałyby powstać.
Wzajemne ograniczanie i racjonalizacja kosztów imperialnego statusu. Przykła-2. 
dem może być proces rozbrojeniowy. W okresie zimnej wojny zarówno USA, jak 
i ZSRR były zainteresowane ograniczeniem wydatków wojskowych w celu obni-
żenia własnych kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu statusu mocarstwowego.
Utrzymywanie równowagi w obszarach wspólnego ekonomicznego interesu. Dzie-3. 
je się tak przede wszystkim w miejscach o szczególnym znaczeniu politycznym lub 
miejscach wydobywania surowców, których żadne z mocarstw nie jest w stanie 
zdominować, ale mają wspólny interes w zachowywaniu ich w stanie politycznej 
stabilności27.
Współistnienie i utrzymywanie imperialnego 4. status quo. Brak akceptacji dla no-
wych państw aspirujących do grona mocarstw jest silnym imperatywem uznawa-

 26 N. MacCormick, Institutions of Law. An Essay in Legal Theory, Oxford 2007, s. 18.
 27 Por. E.A. Posner, J. Yoo, International Law and the Rise of China, „Chicago Journal of International 
Law” 2006, t. 7, s. 13. 
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nym przez imperia. Zasada imperialnego numerus clausus jest szczególnie widocz-
na w wysiłkach ograniczenia dostępu nowych państw do broni atomowej. Mimo 
konkurencji na wielu innych polach imperia posiadają wspólny interes w utrzymy-
waniu stanu globalnego bezpieczeństwa i równowagi sił.
Bez trudu można zauważyć, że przynajmniej niektóre ze zidentyfikowanych norm 

pozostają w relacji praeter czy contra legem względem prawa międzynarodowego, szcze-
gólnie te, które nie respektują zasady równości państw. W wielu przypadkach mocarstwa 
posługują się też prawem międzynarodowym w sposób instrumentalny. Jeżeli proces for-
mowania się prawa międzymocarstwowego będzie postępował, przyszłość prawa mię-
dzynarodowego publicznego może układać się według różnych scenariuszy. Pierwsza 
ewentualność to zahamowanie rozwoju prawa międzynarodowego i brak dalszej możli-
wości stosowania go w dotychczasowej postaci. Historia zna przypadki wypierania jed-
nego porządku prawnego przez inny, a jawne i ciągłe naruszenie norm praw międzynaro-
dowego przez mocarstwa może skutecznie pozbawić to prawo autorytetu i uznania. 
Bardziej umiarkowany scenariusz mógłby polegać na tym, że jedynie drugorzędne pod 
względem ważności normy prawa międzynarodowego byłyby stosowane pomiędzy 
wszystkimi podmiotami (normy prawa traktatów, prawo dyplomatyczne, konsularne itp.). 
Możliwe byłoby też istotne przeobrażenie prawa międzynarodowego pod wpływem norm 
prawa międzymocarstwowego, w związku z faktem, że zwykłe państwa zaczęłyby przyj-
mować zwyczaje uznawane przez mocarstwa. Ostatni scenariusz mógłby polegać na roz-
dzieleniu dwóch porządków. Prawo międzynarodowe znajdowałoby zastosowanie wy-
łącznie pomiędzy państwami drugorzędnymi. Imperia rządziłyby się własnym, odrębnym 
prawem. Dodatkowo małe państwa posługiwałyby się prawem międzynarodowym w celu 
obrony przed próbą ingerencji w ich wewnętrzne stosunki przez mocarstwa. 

Wydaje się, że nie sposób uniknąć współzawodnictwa mocarstw. Sprawą największej 
wagi dla ludzkości jest charakter tej rywalizacji. Dlatego tak ważne są badania normatyw-
nych ram relacji między mocarstwami. Istotna jest również liczba państw, które zdobędą 
i utrzymają taki status. Jeżeli utrzyma się przez dłuższy czas porządek wielomocarstwowy, 
wizja prawa międzyimperialnego jest dość prawdopodobna, a jego powstanie może przy-
czynić się do ograniczenia arbitralności działań tych podmiotów. Zadaniem dla filozofii 
prawa jest wskazanie innym dyscyplinom możliwych dróg rozwoju tego procesu. 

Podsumowanie4. 

Zasygnalizowane w rozdziale dwa zjawiska normatywne w przestrzeni ponadnaro-
dowej zachodzą równocześnie. Wzrost znaczenia jednostki następuje w drodze dobro-
wolnych koncesji za strony państw na rzecz aktorów społecznych. Z kolei powstawanie 
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imperiów ma miejsce niezależnie od woli pozostałych państw. Trudno udzielić jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie, czy procesy te są antagonistyczne, czy istnieje między 
nimi prakseologiczna sprzeczność. Czy w przypadku utraty reszty wpływów przez pań-
stwa narodowe dojdzie do nieuchronnej konfrontacji pomiędzy emancypującymi się ak-
torami społecznymi a uzyskującymi pierwszoplanową rolę mocarstwami. Wydaje się, że 
w tej materii nie mamy do czynienia z prostym determinizmem, a wiele zależy od aksjo-
logii systemów politycznych i prawnych poszczególnych mocarstw. 
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Co powinna dać polityce kryminalnej filozofia prawa?

Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o to, jaka powinna być rola filo-
zofii prawa w kształtowaniu polityki kryminalnej. Odpowiedzi na tak postawione pytanie można 
udzielić poprzez próbę stworzenia katalogu głównych problemów filozoficznych prawa karnego, 
dotyczących odpowiedzialności oraz kary i potencjalnych rozwiązań tych problemów. W rezultacie 
można wyróżnić pewne typy polityk kryminalnych, oparte na przyjmowanych założeniach filozo-
ficznych dotyczących odpowiedzialności, zasad odpowiedzialności karnej i kary. Ustalenia co do 
odpowiedzialności i kary pozwalają dokonać wyróżnienia typów ukształtowania polityki kryminal-
nej, a w ramach każdego z nich można sformułować wytyczne co do zasad kryminalizacji oraz 
granic karania. Opracowanie dotyka także problemu upolitycznienia prawa karnego. Odpowie-
dzialność karna oraz kara są warunkowane nie tylko etycznie-filozoficznie, ale także politycznie. 
Wpływ polityki czy populizmu penalnego na kształt polityki kryminalnej wydaje się współcześnie 
bardzo duży i bez wątpienia powinien ustąpić namysłowi filozoficznemu, niesłusznie wypartemu 
przez doraźne interesy polityczne (w aspekcie faktycznym), ale i dogmatykę prawniczą oraz empi-
rycznie zorientowaną kryminologię (w aspekcie naukowo-badawczym). W warstwie filozoficznej 
rozdział dotyka także zagadnienia odpowiedzialności karnej, sposobu jej pojmowania i relacji do 
(teorii) kary kryminalnej.

Wprowadzenie 1. 

Celem niniejszego rozdziału jest analiza związków filozofii prawa z polityką krymi-
nalną w jednym z podstawowych aspektów, mianowicie w aspekcie sposobu ukształtowa-
nia odpowiedzialności karnej i kary. Związki między filozofią prawa a polityką prawa mogą 
być wielorakie. Jednak wydaje się, że przede wszystkim filozofia prawa powinna wskazy-
wać i uzasadniać kierunki polityki kryminalnej oraz konkretne rozwiązania legislacyjne, 
stanowiąc zarazem ośrodek refleksyjnej krytyki sposobu funkcjonowania systemu karania. 

Dalszym celem rozważań jest określenie relacji i stopnia zaangażowania filozofii pra-
wa w zagadnienia politycznoprawne. Dodać warto, że polityka kryminalna zajmuje się 
społecznymi następstwami przestępczości i przeciwdziałaniem termu zjawisku. Obejmuje 
zagadnienia reakcji na zachowania przestępcze, w tym określenia katalogu czynów zabro-
nionych, środków reakcji karnej, a także problem zasad odpowiedzialności karnej1.

 1 Polityka kryminalna obejmuje politykę: tworzenia prawa karnego, ścigania przestępstw, stosowania 
kar za przestępstwa (politykę karną) i wykonywania kar. Zob. L. Lernell, Podstawy nauki polityki kryminal-
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Niniejsze opracowanie stanowi przede wszystkim próbę spojrzenia na politykę 
kryminalną jako na sposób wdrażania określonej filozofii karania, dla której oczywiście 
kluczowe są zagadnienia odpowiedzialności karnej i racjonalizacji karania (teorii kara-
nia). W takim ujęciu związki filozofii prawa i polityki kryminalnej wydają się być szcze-
gólnie wyraźne. W pierwszej części tekstu dokonana zostanie próba skatalogowania 
głównych zagadnień filozoficznych w politycy kryminalnej, natomiast druga część opra-
cowania poświęcona zostanie próbie typologizacji modeli polityki kryminalnej ze wzglę-
du na to, jak rozwiązuje się podstawowe problemy filozofii karania. 

Główne zagadnienia filozoficzne w polityce kryminalnej 2. 
– odpowiedzialność i kara 

W zakresie odpowiedzialności karnej kluczowe problemy filozoficzne dotyczą 
trzech zagadnień albo, inaczej mówiąc – dotyczą prób odpowiedzi na trzy pytania. Są 
to próby, ponieważ dotychczas ani filozofia (filozofia prawa), ani dogmatyka prawnicza 
nie udzieliły odpowiedzi i tych problemów nie rozwiązały. Skądinąd brak pogłębionego 
namysłu nad zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej polityki kryminalnej czy teo-
rii kryminalizacji znamionuje nie tylko kontynentalną – europejską naukę prawa karne-
go, ale i naukę anglosaską, czego dowodzi kwerenda współczesnej światowej literatury 
karnistycznej (by przytoczyć prace Douglasa Husaka czy Davida Garlanda)2. 

Jednak bez wątpienia warto stawiać pytania. Pierwsze pytanie, które należy zadać, 
ustalając ramy polityki kryminalnej, dotyczy tego, kto odpowiada karnie. Drugi problem 
odnosi się do przedmiotu odpowiedzialności. W tym zakresie należy ustalić, za co pono-
si się odpowiedzialność karną. Z kolei trzeci problem wiąże się ze sposobem ukształto-
wania zasad, wedle których odpowiada się karnie. 

Problematyka podmiotu odpowiedzialności karnej dotyczy zdolności	do	odpowie-
dzialności, tj. nie warunków czy zasad odpowiedzialności, ale ontycznych warunków 

nej, Warszawa 1967, s. 9; A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 36; L. Gardocki, Zagadnienia teorii 
kryminalizacji, Warszawa 1990, s. 90; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013, s. 7 i n.; A. Krukowski, 
Polityka kryminalna – prawo karne – moralność: związki i antynomie, [w:] J. Kurczowski (red.), Prawo 
w społeczeństwie, Warszawa 1975, s. 423 i n.; M. Peno, Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncep-
cji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego, [w:] T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski (red.), Wpływ 
teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, Warszawa 2011, s. 67-74.
 2 Zob. D. Husak, Over Criminalization. The Limits of Criminal Law, Oxford 2008, s. 55 i n.; D. Garland, 
The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Chicago 2001, s. 53-75; W. Zalewski, 
Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji prawa karnego?, Gdańsk 2006, s. 22 i n.; C. Roxin, Nowe kie-
runki polityki kryminalnej, „Przegląd Prawa Karnego” 1990, nr 4, s. 93 i n.; J. Kulesza, Zarys teorii kryminali-
zacji, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11-12, s. 87-110; R.A. Duff, L. Farmer, S.E. Marshall, M. Renzo, V. Ta-
dros, Introduction: Towards a Theory of Criminalization?, [w:] R.A. Duff, L. Farmer, S.E. Marshall, M. Renzo, 
V. Tadros (eds), Criminalization: The Political Morality of the Criminal Law, Oxford 2014, s. 1 i n.
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zdolności do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Zagadnienie podmiotu odpowiedzial-
ności wymaga dokonania ustaleń dwojakiego rodzaju. Pierwsze, które można nazwać 
zewnętrznymi, dotyczą (klasy) podmiotów potencjalnie zdolnych do ponoszenia odpo-
wiedzialności karnej. Są to założenia zewnętrzne, bo dotyczące natury świata i miejsca 
człowieka oraz innych podmiotów w tym świecie. Przyjąć należy, że standardowo czło-
wiek (i tylko człowiek) jest zdolny do podjęcia i realizacji świadomej decyzji woli, jeśli 
tylko osiągnie określony wiek. Natomiast zwierzęta takiej zdolności z rozmaitych powo-
dów nie posiadają, podobnie jak nie należy takiej zdolności przypisywać nawet bardzo 
skomplikowanym i obdarzonym wysoką (acz sztuczną) inteligencją maszynom3. Założe-
nia wewnętrzne są ściśle związane ze stanowiskiem prawodawcy i doktryny prawniczej 
w tym sensie, że wynikają wprost z zasad odpowiedzialności karnej (czyli z tekstu praw-
nego) oraz poglądów nauki prawa i orzecznictwa (w tym w zakresie wykładni prawa). 
Uwzględnia się więc naukę o przestępstwie i ukutą na jej gruncie koncepcję czynu, zdol-
ności do zawinienia czy winy itd. – są to kwestie warte refleksji, lecz w warstwie spra-
wozdawczej należy odesłać do podręcznika czy komentarza do kodeksu karnego. 

Wydaje się przy tym, że w omawianym zakresie najżywszy jest dyskurs naukowy 
dotyczący tego, czy do odpowiedzialności karnej można pociągać wyłącznie ludzi, czy 
może również taką odpowiedzialność powinny ponosić podmioty zbiorowe. Można są-
dzić, że są powody, dla których odpowiedzialność karną powinny ponosić podmioty zbio-
rowe (powody polityczno-kryminalne czy prewencyjne), zaś argumenty przeciwko takie-
mu rozwiązaniu są co najmniej dyskusyjne. Zwłaszcza, że koncepcja winy podmiotów 
zbiorowych jest przedmiotem analiz tak wybitnych filozofów, jak Margaret Gilbert czy 
Michael Bratman lub Raimo Tuomela4. Intencjonalność przy działaniu podmiotów zbio-
rowych jest zagadnieniem pomijanym przez naukę prawa karnego, lecz zasadniczo przyj-
mowanym w filozofii per se.  Wobec tego nie można stwierdzić, że podmiotu zbiorowego 
nie sposób potępić moralnie i uznać winy moralnej takiego podmiotu (co w praktycznym 
języku moralności się nierzadko czyni). Zaś w wielu przypadkach należałoby podmiot 
zbiorowy potępić – wyrazem potępienia jest kara kryminalna, nie sankcja administracyj-
na. Warto zaznaczyć, że omawiany problem jest przykładem na to, że do nauki prawa 
karnego nie w każdym wypadku przenika dorobek filozofii – zewnętrzny wobec nauk 
prawnych. W szczególności dogmatyki prawnicze (w tym dogmatyka prawa karnego) 

 3 Por. W. Załuski, Wolność jako warunek odpowiedzialności, [w:] J. Stelmach, B. Brożek, M. Sonie-
wicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010, s. 56-69; M. Szerer, Karanie a huma-
nizm, Warszawa 1964, s. 4-25; R. Moń, Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości. Potrzeba 
i możliwość koncepcji E. Lévinasa, Warszawa 1997, s. 133 i n.; P. Cane, Responsibility in Law and Morality, 
Oxford-Portland 2002, rozdział 2; H.J. Hirsch,	Problem odpowiedzialności karnej osób prawnych, „Prze-
gląd Prawa Karnego” 1993, z. 4, s. 6.
 4 Zob. np. M. Gilbert, Sociality and Responsibility. New Essays in Plural Subject Theory, Lanham 
2000, s. 142-153; R. Tuomela, The Philosophy of Sociality, Oxford 2007, s. 78 i n.
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zdaje się odwoływać do własnej tradycji i dorobku, bardzo powoli uwzględniając filozo-
ficzno-etyczne „nowości”. 

Kolejne pytanie wiąże się z przedmiotem odpowiedzialności. Za co powinno pono-
sić się odpowiedzialność karną? Jest to bez wątpienia najczęściej dyskutowana kwestia, 
mimo że kompleksowej normatywnej koncepcji kryminalizacji w nauce prawa dotych-
czas nie sformułowano. Podstawowy problem dotyczy, rzecz jasna, relacji przestępstwa 
do zła moralnego. Jest to część szerszego zagadnienia wizji relacji prawa do moralności 
czy innych systemów normatywnych (w tym prawa naturalnego). Możliwe jest także 
przyjęcie perspektywy socjologicznej – wówczas w centrum zainteresowania umiejsco-
wić należy relację prawa pozytywnego do wiedzy kryminologicznej oraz o dewiacjach 
społecznych. W ujęciu minimalistycznym prawa karnego, manifestowanym przez zasa-
dę ultima ratio, przestępstwami powinny być jedynie czyny uznane w danym układzie 
społecznym za zasługujące na moralną dezaprobatę lub budzące powszechną odrazę 
jako burzące ład społeczny. Nie jest jednak jasne, czy przestępstwami powinny być wy-
łącznie czyny stanowiące zło samo w sobie (malum per se). W wielu wypadkach (np. 
jazda w stanie nietrzeźwości) mamy do czynienia z zachowanymi nie stanowiącymi zła 
samego w sobie, tylko ze złem ze względu na prawo – jednak nawet malum prohibitum 
jest złem, zaś pojęcie zła należy do języka etycznego5. Problemem jest natomiast wy-
tycznie jasnych granic kryminalizacji. Pojawia się tu zatem kwestia wytyczenia granic 
oddziaływania za pomocą prawa karnego na zjawiska społeczne uznane za niepożądane. 
Granic nie tylko aksjologicznych, ale i celowościowych – instrumentalnych, dotyczą-
cych skuteczności i efektywności karania pewnych typów czynów.

Faktem jest, że istnieją mechanizmy oceny racjonalności regulacji i oceny skutków 
regulacji na etapie projektowania nowego prawa (tworzenia prawa), ale są one zasadni-
czo nieefektywne, upolitycznione oraz niedostosowane do potrzeb prawa karnego. Trud-
no zrozumieć chociażby, z jakiego powodu uznaje się konieczność stosowania szczegól-
nych – progwarancyjnych – reguł wykładni prawa karnego, lecz nie wymaga się już 
z równą mocą sformułowania szczególnych reguł stosowanych przy tworzeniu prawa 
karnego. Zwłaszcza że prawo karne jest narzędziem często wykorzystywanym w rozma-
itych politycznych grach wyborczych (o fakcie tym częstokroć dyskutują kryminolodzy 
z lewego skrzydła tej nauki, ale oddaje także ideologicznie neutralne określenie „popu-
lizm penalny”)6. Wydaje się również, że wspomniane problemy są pomijane w refleksji 
dogmatycznej czy w nauczaniu prawa karnego na studiach prawniczych, mimo że zaj-

 5 Zob. R.A. Duff, Legal Theory Today. Answering for Crime, Oxford-Portland 2007, s. 79-89, 140-147; 
B. Dimock, Contractarian Criminal Law Theory and Mala Prohibita Offences, [w:] R.A. Duff et al. (eds.), 
op. cit., Oxford 2014, s. 151 i n. 
 6 Zob. np. A. Gaberle, Od bezpieczeństwa prawnego do bezpieczeństwa osobistego. O kryzysie prawa 
karnego, „Państwo i Prawo” 2001, nr 5, s. 18, 22 i n.
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mują rolę tak samo doniosłą, jak struktura przestępstwa czy nauka części szczególnej 
kodeksu karnego. Choć pozytywizm prawniczy, jak pogląd na prawo, każe sądzić ina-
czej, nie będzie dobrego prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości karnej, jeśli obok 
dogmatyki nie znajdzie się miejsce na namysł nad przyczynami i sensem karania tych, 
a nie innych czynów. 

Swoją drogą aktualna jest konstatacja, że im mniej skuteczne jest prawo karne 
i wymiar sprawiedliwości, tym dalej idąca kryminalizacja (szerszy krąg czynów uzna-
nych za przestępstwa) i surowsze kary. Oczywiście, jeśli mowa o jakimkolwiek wymia-
rze sprawiedliwości, a nie aparacie stricte politycznym czy ideologicznym, nastawio-
nym na eliminację poszczególnych osób, grup osób czy wyrządzanie zła niewinnym 
ludziom oraz o faktycznej woli zwalczania określonego typu zachowań uznanych za złe 
(tj. niezgodnych z interesem każdego z przyzwoitych obywateli z osobna). 

Ostatni spośród wyróżnionych typów zagadnień dotyczących odpowiedzialności 
karnej to typ zagadnień związanych z zasadami odpowiedzialności karnej. Chodzi 
w szczególności o zasadę winy (subiektywizmu), która powinna rodzić krytyczną reflek-
sję ogniskującą się na koncepcji i roli winy w prawie karnych. 

Jeśli nawet poprzestać na koncepcji przestępstwa opartej na prawie pozytywnym, 
konieczne wydaje się wyjaśnienie powodów, dla których stosowane są w odniesieniu do 
pewnych kategorii czynów (przestępstw) kary kryminalne. Problem ten pojawia się 
z powodu szczególnej, odmiennej od innych sankcji, roli kary kryminalnej. Punktem 
wyjścia jest problem racjonalizacji czy uzasadnienia karania. Powszechnie wiadomo, że 
istnieją dwie podstawowe koncepcje karania – względna (utylitarna) oraz bezwzględna 
(retrybutywna)7. Perspektywa polityczno-kryminalna pozwala spostrzec problemy, któ-
re z reguły przez filozofów prawa karnego są pomijane. 

Przede wszystkim należy pamiętać, że opowiedzenie się za względną – utylitarną 
– wizją karania otwiera możliwość stosowania środków reakcji innych niż klasyczna 
kara (takich jak środki probacyjne itd.), ale konieczne jest ustalenia miar celowości sto-
sowania tych środków oraz mierzenia ich efektywności. Z kolei przyjęcie rozwiązań 
i wartości retrybutywnych oznacza konieczność ustalenia sposobu pojmowania winy 
oraz kary, a także związku między winą a karą (taki związek można określić mianem 
relacji proporcjonalności). Warto dodać, że kara jako odpłata jest skuteczną reakcją na 
przestępstwo wtedy, gdy kara zostanie faktycznie wykonana – jest to warunek konieczny 
i wystarczający. Odbycie kary jest tu bowiem swoistą zapłatą za przestępstwo i nie ocze-
kuje się od sprawcy poprawy życia czy nabrania wiary w cnoty obywatelskie (czego 
oczekują zwolennicy resocjalizacji czy sprawiedliwości naprawczej). 

 7 Zob. np. D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000, s. 134-135.
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Retrybutywnie ukierunkowana polityka kryminalna musi więc zmierzyć się z tym, 
co Alf Ross określał jako merkantylizację prawa karnego8. Pozbawiona warstwy aksjo-
logicznej i zdolności wzbudzania realnego poczucia sprawiedliwości w sprawcy, ofierze 
i wspólnocie, retrybutywnie ujęta kara za przestępstwo jest jak gdyby opłatą za czyn, 
podobną do ceny biletu do kina. Jeśli prawa karnego jest zbyt wiele, polityka kryminalna 
liczy się wyłącznie z interesem elit czy rządzącego ugrupowania politycznego, to pań-
stwo i prawo traci autorytet, przestaje być etycznym punktem odniesienia dla obywateli 
– członków wspólnoty – nie mogąc wzbudzać przeżyć moralnych ani wśród karanych, 
ani (najpewniej) wśród karzących. Poza tym można spojrzeć na argument Rossa nieco 
inaczej. Jeśli bowiem sprawca przestępstwa zapłacił za wyrządzone zło proporcjonalną 
do swej winy karę, to w zasadzie powinien być włączony do wspólnoty. Odbycie kary 
nie jest tożsame ze zdjęciem ze sprawcy ciężaru odpowiedzialności moralnej – sprawca 
nierzadko wciąż jest potępiany i wykluczany ze struktur społeczeństwa obywatelskiego 
(tzn. zostaje poza społecznością dobrych obywateli). Jest to zjawisko powszechnie zna-
ne (jako stygmatyzacja). Nie można zatem sensownie mówić o karze jako sprawiedliwej 
i proporcjonalnej odpłacie za wyrządzone zło, jeśli nie zapewni się sprawcom po odby-
ciu kary co najmniej takich warunków, które mieliby, gdyby ukarani nie zostali. Jeśli 
uzna się natomiast, że to warunki (niezawinione, zewnętrzne wobec sprawcy) zdecydo-
wały o popełnieniu przestępstwa, to należy odwołać się do wizji sprawiedliwości spo-
łecznej, nie do reakcji karnej, i to w polityce społecznej (edukacyjnej, socjalnej itp.) 
szukać mechanizmów przeciwdziałania czynom niepożądanym społecznie (w ujęciu 
klasycznym traktowanym jako przestępstwa)9. 

Była mowa o tym, że odpowiedzialność powiązana jest z karą. Określenie związ-
ków między odpowiedzialnością a karą jest zadaniem trudnym. Z pewnością można 
stwierdzić, że w literaturze sporne jest to, czy można poprawnie mówić o odpowiedzial-
ności karnej bez sankcji karnej (kary). Związki te nie są poza tym jednoznacznie okre-
ślane przez naukę prawa czy filozofię. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność karna nie 
została zdefiniowana ani w tekstach prawnych, ani w doktrynie prawniczej (wyłączając 
próby definiowania nawiązujące do art. 1 k.k.), kara natomiast w zasadzie posiada defi-
nicję proponowaną przez doktrynę prawniczą (wyłączając mało wartościowe poznaw-
czo spostrzeżenia wynikające z art. 32 k.k.)10.

 8 A. Ross, On Guilt, Responsibility and Punishment, Berkeley-Los Angeles 1975, s. 65.
 9 Zob. L.H.C. Hulsman, Critical criminology and the concept of crime, „Contemporary Crises” 1986, 
nr 10, s. 63 i n.
 10 Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Cześć ogólna, Kraków 2012, s. 413 i n.; L. Gardocki, 
Prawo karne, Warszawa 2005, s. 153 i n.; J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, s. 3 i n.; W. Świda, 
Prawo karne, Warszawa 1982, s. 257; A. Marek, op. cit., s. 240.
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Można jednak wyróżnić pewne typy i odpowiadające im nurty pojmowania relacji 
między odpowiedzialnością a karą (sankcją). Nurt pierwszy odwołuje się do zasady su-
biektywizmu odpowiedzialności karnej (winy jako podstawy odpowiedzialności) i zwią-
zany jest z retrybutywizmem – rozmaicie rozumianą sprawiedliwością karania oraz karą 
jako odpłatą. Odpowiedzialność karna jest pojmowana jako sprawiedliwa odpłata odpo-
wiednio dolegliwą karą za popełnienie przestępstwa11. Człowiek popełniający przestęp-
stwo jest podmiotem odpowiedzialnym i jako sprawca swoich własnych, świadomych 
czynów ponosi ich skutki w postaci odpowiedzialności karnej (kary). W takim ujęciu 
przyjmuje się niejako odpowiedzialność ontologiczną – zdolność do bycia odpowie-
dzialnym jako właściwość każdego człowieka, natomiast wyrazem odpowiedzialności 
karnej jest stosowanie sankcji karnych wobec sprawców przestępstw. 

Drugi nurt przyjmuje założenie o zasadniczej nieodpowiedzialności człowieka za 
własne zachowania i związany jest z konsekwencjonalizmem (utylitaryzmem) w prawie 
karnym. Historycznie nurt ten wiązać można ze szkołą antropologiczną w nauce prawa 
karnego, w mniejszym stopniu zaś ze szkołą socjologiczną czy obroną społeczną jako 
ruchem kryminologiczno-społecznym oraz z modelem rehabilitacji społecznej czy reso-
cjalizacji12. Symptomatyczne jest to, że założenie o nieodpowiedzialności człowieka by-
najmniej nie doprowadziło do spadku liczby osadzonych (leczonych-resocjalizowanych) 
w zakładach karnych (czy ośrodkach resocjalizacji itp.) albo do zmniejszenia dolegliwo-
ści środków reakcji na czyny społecznie niepożądane lub społecznie niebezpieczne13.

Natomiast taki typ poglądów na prawo karne skutkuje specyficznym podejściem do 
izolacji oraz szczególnym sposobem traktowania izolowanego – sprawcy. Izolacja ma 
tutaj cel leczniczy (nie zaś środka służącego zadaniu cierpienia i odpłacie za zło), spraw-
ca zaś jest traktowany jako pacjent-klient systemu penitencjarno-socjalnego państwa. 
W istocie sprawca jest przedmiotem oddziaływania terapeutyczno-leczniczego (przy 
czym terapia może być tu różnie ujmowana, niekoniecznie dosłownie). Skądinąd ryzyko 
uprzedmiotowienia sprawcy jako obiektu oddziaływania instytucji resocjalizacyjnych 
stanowi podstawową treść zarzutu, jaki pojawia się w filozofii prawa, zwłaszcza w tej 

 11 R.A. Duff, Theories of Criminal Law, [w:] E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy (Summer 2013 ed.), http://plato.stanford.edu/ [dostęp 20.11.2016]; R.A. Duff, Karanie obywateli, „Ius 
et Lex” 2006, nr 1, s. 37; A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybu-
tywizmie, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 52-54; A. Goldman, Toward a New Theory of Punishment, „Law and 
Philosophy” 1982, nr 1, s. 57 i n.
 12 Zob. E.S. Rappaport, Siedmiolecie nowych doktryn „Obrony społecznej” w burżuazyjnym prawie 
kryminalnym 1947-1954, „Państwo i Prawo” 1955, nr 1, s. 71; E. Kaczyńska, Człowiek przed sądem. Spo-
łeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim (1815–1914), Warszawa 1994, s. 13-62; K. Krajewski, 
Teorie kryminologiczne a prawo karne, Kraków 1994, s. 7-19, 45 i n.
 13 Zob. J. Śliwowski, A. Baziak, Przeciwko ośrodkom przystosowania społecznego, „Państwo i Pra-
wo” 1981, nr 6, s. 82 i n.; J. Śliwowski, Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie, Warszawa 
1981, s. 10 i n.

http://plato.stanford.edu/
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części filozofii prawa, która sprzyja neoliberalnej szkole neoklasycznej prawa karnego14. 
Łatwo dostrzec, że zagadnienia te ściśle wiążą się ze sposobem postrzegania relacji mię-
dzy człowiekiem-obywatelem a państwem. Polityka kryminalna pełni do pewnego stop-
nia rolę swego rodzaju narzędzia wychowawczego czy edukacyjnego (w zakresie warto-
ści uznanych społecznie itp.), w tym także może stać się instrumentem indoktrynacji do 
określonej ideologii. Jest to naturalny cel każdej polityki prawa, jednak to filozofia pra-
wa powinna wyznaczać granice ingerencji państwa w życie jednostek (inaczej będzie 
kształtować się ta granica w filozofii nawiązującej do zasady szkody, inaczej w filozofii 
kantowskiej itp.)15. Skoro sprawca przestępstwa pragnie czynić, a mając możliwość wy-
boru i tak wybrałby naruszanie norm społecznych, to poddawanie sprawcy takim działa-
niom, które mają uformować w nim pragnienia wedle społecznych oczekiwań, jest wy-
razem sui generis manipulacji. De facto bezterminowa izolacja w celach leczniczych 
wydaje się retrybutywiście również niesprawiedliwa, bo osoba taka może oczekiwać 
uznania jej wyboru, pociągnięcia do odpowiedzialności i sprawiedliwej kary bez ingero-
wania w jej postawy i motywacje. Z drugiej strony w modelu resocjalizacyjnym wybór 
nie jest nigdy całkowicie autodeterminowany, jest rezultatem działania czynników kry-
minogennych i ochronnych, i może być kształtowany przez państwo oraz prawo sprzy-
jające kształtowaniu pożądanych postaw (tak przed karą – opieka społeczna itd., jak i po 
ukaraniu – resocjalizacja)16.  

Kolejny typ należy wiązać z abolicjonizmem czy różnymi odmianami ruchu spra-
wiedliwości naprawczej – wszystkie te nurty w zasadzie próbują budować quasi-tera-
peutyczny model prawa karnego17. Sprawca przestępstwa jest traktowany jako klient, 
przed sądem toczy się rozmowa, w którą zaangażowani powinni być członkowie rodzin 
sprawcy czy ofiary, a także ofiara oraz inne osoby, których sprawa mniej lub bardzie 
dotyczy. Należy przy tym zastrzec, że nie jest to przejaw prywatyzacji prawa karnego (tj. 
zastępowania instytucji par excellence publicznego prawa karnego rozwiązaniami cha-
rakterystycznymi dla prawa cywilnego)18. Koncepcje te próbują stworzyć pewien me-

 14 H. Morris, Osoba a kara,  „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 201 i n.; S. Snacken, A. Bauwens, D. van Zyl 
Smit, H. Tournel, R. Machiels, Prisons and punishment in Europe, [w:] S. Body-Gendrot, M. Hough, 
K. Kerezsi, R. Levy, S. Snackena (eds), The Routledge Handbook of European Criminology, Routledge 
2013, s. 422 i n.
 15 Zob. R.A. Duff, Karanie obywateli..., s. 37; A. von Hirsch, Harm and Wrongdoing in Criminalisa-
tion Theory, „Criminal Law and Philosophy” 2014, nr 8, s. 246-252.
 16 Zob. M. Peno, Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny, „Archiwum Kryminologii” 
2014, t. XXXVI, s. 109-132.
 17 Por. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tł. T. Komendant, Warszawa 1993, 
s. 202; N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, tł. M. Płatek, Warszawa 2004, s. 87 i n.; N. Christie, Grani-
ce cierpienia, tł. L. Falandysz, Warszawa 1991, s. 28. 
 18 Por. W. Zalewski, op. cit., s. 22 i n.; M. Wenzel, T.G. Okimoto, N.T. Feather, M.J. Platov, Retributi-
ve and Restorative Justice, „Law and Human Behavior” 2008, Vol. 32, s. 375 i n.; M. Królikowski, Sprawie-
dliwość retrybutywna wobec sprawiedliwości naprawczej, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 109 i n.
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chanizm łączący szeroko pojętą sprawiedliwość społeczną i ideę wzmacniania wzajem-
nych i bezpośrednich relacji międzyludzkich w ramach wspólnot ze sprawiedliwością 
karną, którego działanie w konkretnej sprawie ma wywołać pewien dyskomfort spraw-
cy, dać satysfakcję i zadośćuczynienie ofierze oraz doprowadzić do rozwiązania proble-
mu (konfliktu społecznego), jakim jest czyn określany przez prawo pozytywne jako 
przestępstwo. Należy podkreślić, że takie ujęcie opiera się nie na winie sprawcy i zasa-
dzie subiektywizmu, ale na odpowiedzialności czy może poczuciu odpowiedzialności 
sprawcy i współodpowiedzialności członków rozmaitych grup czy wspólnot w ramach 
państwa za dobro tych wspólnot i ich członków. Odpowiedzialność karna ujmowana jest 
jako postać odpowiedzialność moralnej, pojmowanej jako ciężar spoczywający na 
sprawcy od chwili popełnienia czynu i jednocześnie odpowiedzialności pojmowanej 
jako powinność dokonania przez sprawcę jakiegoś aktu naprawczego – surogatu wyrzą-
dzonego własnym czynem uszczerbku w dobrach ofiary. Stworzenie warunków i pod-
staw poczucia odpowiedzialności należy do państwa i jego polityki społecznej, nie zaś 
do prawa karnego, które błędów w tych pierwszych dziedzinach nie powinno (i nie 
może) naprawiać.  

Koncepcje odpowiedzialności karnej i karania a modele polityki 3. 
kryminalnej 

Sposób ukształtowania polityki kryminalnej wymaga udzielania odpowiedzi na 
szereg pytań, o czym była już mowa. Wydaje się, że mimo braku konkretnych rozwiązań 
dotyczących odpowiedzialności karnej i karania, można wyodrębnić pewne kierunki czy 
typy poglądów na to, jak odpowiedzialność i kara powinny funkcjonować, jakie powin-
no stawiać się cele przed polityką kryminalną oraz co do realizowanych przez prawo 
karne wartości. Decydujące wydają się być przy tym odpowiedzi na pytania dotyczące 
uzasadnienia i roli kary. Z reguły bowiem kształt odpowiedzialności karnej stanowi od-
zwierciedlenie charakteru czy natury reakcji karnej. W konsekwencji można sądzić, że 
to właśnie koncepcjom karania odpowiadają pewne modele polityki kryminalnej. Moż-
na wyróżnić trzy podstawowe modele polityki kryminalnej, a mianowicie – model retry-
butywny, model utylitarny oraz model alternatywnej reakcji na czyny przestępne.  

Modelom polityki kryminalnej odpowiadają z kolei pewne założenia dotyczące 
sposobów przeciwdziałania przestępczości i określona wizja etiologii przestępstw ze 
wszelkimi tego konsekwencjami. Na tle tych koncepcji rodzą się specyficzne problemy, 
które w ramach każdego z modeli polityki kryminalnej powinny zostać rozwiązane nie 
bez udziału filozofii prawa. 



52

Michał Peno

Retrybutywizm odwołuje się do idei swoistej nauki moralnej19. W myśl tej idei każdy 
człowiek jest zdolny do tego, by zrozumieć ciążące na nim obowiązki moralne i prawne 
oraz dostrzegać źródło tych obowiązków, a także świadomie uznać ich słuszność, jeśli 
tylko odpowiadają nabytemu (zsocjalizowanemu) poczuciu sprawiedliwości i moralności. 
Motywy przestrzegania prawa i uznanych społecznie wartości mogą być egoistycznie 
i uznanie obowiązków społecznych może wynikać z przeświadczenia, że jest to po prostu 
korzystne z jakiegoś istotnego dla kogoś punktu widzenia (wedle zasady daję, abyś dał). 

W rezultacie w takim modelu każdy człowiek traktowany jest jako podmiot zdolny 
do wyboru zachowań zgodnych z rozmaitymi społecznymi (moralnymi, prawnymi itd.) 
obowiązkami. Faktem jest jednak przejawianie przez niektórych ludzi skłonności do 
działań skrajnie egoistycznych i naruszania prawa czy innych norm społecznych. Nieko-
niecznie zresztą naruszenie porządku społecznego jest rezultatem własnego wyboru tych 
osób, niekiedy bowiem mogą one nie być świadome tych obowiązków albo podlegać 
wpływom takich czynników, które wybór w zasadzie uniemożliwiają. Stąd także nowo-
czesny model retrybutywny z reguły wskazuje czy powołuje się na funkcję komunika-
cyjną karania. Z jednej strony akcentuje się rolę prawa karnego jako nośnika informacji 
o tym, jakie zachowania są społecznie dezaprobowane, zaś z drugiej strony kara per se 
jest tu postrzegana jako komunikat o potępieniu danego czynu oraz o żądaniu podjęcia 
przez sprawcę odpowiedzialności za wyrządzone zło. 

Z kolei model utylitarny zakłada silne, szeroko rozumiane wsparcie socjalne, w tym 
wsparcie finansowe, doradcze i edukacyjne dla rodzin oraz rozwinięty system opieki spo-
łecznej i innych programów przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym (np. ubóstwu, 
wykluczeniu itd.). Dla pełnej i skutecznej realizacji założeń tego modelu konieczne jest 
harmonijne funkcjonowanie systemu opieki społecznej oraz sprawiedliwości karnej, w wa-
runkach – ogólnie mówiąc – sprawiedliwej dystrybucji dóbr i zasobów, uwzględniającej 
w sposób szczególny sytuacje najniżej sytuowanych i zagrożonych wykluczeniem20. 

Ujęcie abolicjonistyczne natomiast wysuwa jeszcze silniejsze postulaty aniżeli mo-
del utylitarny, ponieważ opiera się na próbie wzmocnienia (lub odbudowy) najmniej-
szych struktur społecznych i wspólnot, w ramach których dochodzi do konfliktów, zaś 
konfliktom można zapobiegać przez odpowiednie ukształtowanie relacji społecznych 
w ich ramach przy niewielkim wsparciu struktur państwowych. Wymaga to więcej niż 
paternalizmu charakterystycznego dla państwa dobrobytu i stymulacji odpowiednich 

 19 Zob. J. Feinberg, The Expressive Function of Punishment, „The Monist” 1965, nr 49, s. 397-423; 
T. Hochstrasser, Natural Law Theories in the Early Enlightenment, Cambridge 2000, s. 4-5.
 20 B.A. Arrigo, Some Preliminary Observations on Social Justice and Critical Criminology, [w:] 
B.A. Arrigo (ed.), Social Justice/Criminal Justice. The Maturation of Critical Theory in Law, Crime, and 
Deviance, Belmont 1999, s. 1-11; G.P. Fletcher, Material Poverty ‒ Moral Poverty, [w:] W.C. Heffernan, J. Kleinig 
(eds), From social justice to criminal justice: poverty and the administration of criminal law, New York 2000, 
s. 264-275.
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działań oddolnych, co możliwe wydaje się być wyłącznie w warunkach stabilnego spo-
łeczeństwa obywatelskiego równych szans oraz małych różnic społecznych21. 

Retrybutywizm odwołuje się do idei sprawiedliwej odpłaty za przestępstwo, jed-
nak z punktu widzenia ideologicznego czy politycznego nie można nie postawić pytania 
o źródło sprawiedliwości. O ile bowiem idea sprawiedliwości jest jedna, o tyle ocen 
mogących być źródłem sprawiedliwej odpłaty jest wiele. Państwowa wizja sprawiedli-
wości czy też wizja sprawiedliwości elit rządzących nie musi pokrywać się z ocenami 
większości społeczeństwa, a nawet jeśli tak jest – otwarte pozostaje pytanie o odczucia 
moralne mniejszości i powstałe na tym tle luki aksjologiczne w systemie prawa. Doty-
czy to zwłaszcza przypadków granicznych czy spornych, które nie poddają się jedno-
znacznej ocenie moralnej nawet na gruncie dominującej moralności jednej wspólnoty. 
Trudno zresztą w warunkach współczesnych społeczeństw płynnej czy późnej nowocze-
sności mówić o jednej, homogenicznej wizji sprawiedliwości22.  

W przypadku podejść utylitarystycznych w swych kluczowych założeniach polity-
ka kryminalna może odwoływać się do klasycznej zasady szkody czy krzywdy, w ten 
sposób wytyczając granicę karania i zyskując podstawę dla normatywnej koncepcji kry-
minalizacji. Punktem wyjścia jest również w tym przypadku edukacja, wsparcie proce-
sów socjalizacyjnych oraz minimalizowanie czynników kryminogennych. W aspekcie 
roli reakcji karnej pojawia dążenie do poprawy czy terapii osób karanych. W takim mo-
delu najbardziej sprawiedliwe byłoby stosowanie kar zrelatywizowanych do faktycz-
nych kosztów, jakie poniosło społeczeństwa skutkiem danego czynu, lecz niekoniecznie 
proporcjonalnych do winy – tj. wyrządzonego zła (wina nie jest bowiem mierzona kosz-
tami, jakie trzeba ponieść, by naprawić wyrządzone zło – np. graffiti może wiązać się 
z dużymi kosztami naprawy, lecz wina nie musi być znaczna). Oddziaływanie za pomo-
cą kary ma zmierzać do przywrócenia sprawcy jako poprawnego obywatela itd. lub jego 
eliminacji ze społeczeństwa (ale w sensie izolacji klinicznej, leczniczej – tak jak w pew-
nych wypadkach wyklucza się osoby chore zakaźnie). 

Wydaje się zresztą, że idea włączenia sprawcy przestępstwa do wspólnoty po odby-
ciu kary – po odpokutowaniu za wyrządzone zło – jest pewną iluzją. Nawet po 10 czy 25 
latach pokuty, po odpłaceniu sprawcy karą za wyrządzone przezeń zło, sprawca ten dalej 
będzie w jakiś sposób winny – odpowiedzialny, jak gdyby odpowiedzialność moralna 
przewyższała surowością wymiar odpowiedzialności prawnej. Pojawia się więc pytanie 
o sens sprawiedliwości karania i rolę zasady sprawiedliwej odpłaty. Sprawiedliwa kara 

 21 Por. M. Fleurbaey, Fairness, Responsibility, and Welfare, Oxford 2008, s. 10-12, 245 i n.
 22 T. Szkudlarek, Pedagogika krytyczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Tom 1, 
Warszawa 2005, s. 363-377; O. Górniok, Pytania o prawo karne w tzw. erze globalizacji, [w:] W. Czapliński 
(red.) Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2006, s. 222.
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nie musi być bowiem rozwiązaniem lepszym dla sprawcy niż długotrwała terapia w za-
mkniętym ośrodku i powolny kontrolowany powrót do pracy i zwykłych (użytecznych) 
funkcji czy ról społecznych (o ile to będzie możliwe)23. 

Na tym tle rysują się pewne polityczno-kryminalne sposoby ukształtowania zasad 
reakcji na naruszenie dobra chronionego prawem przez czyn przestępny. Sprawiedliwa 
odpłata wymaga ustalenia ciężaru czy wielkości winy sprawcy, co nie musi wiązać się 
z kosztami społecznymi (np. naprawy zniszczonego przez graffiti muru), a w rezultacie 
zastosowania kary realnie odczuwalnej przez sprawcę jako dolegliwość i odpłata za na-
ruszenie reguł społecznych – obowiązków24. 

Podejścia utylitarne wymagają zrelatywizowania reakcji karnej do kosztów, jakie 
społeczeństwo poniosło wskutek popełnienia czynu przestępnego w taki sposób, by nie 
opłacało się ani sprawcy, ani potencjalnym sprawcom popełniać przestępstw danego 
typu. Reakcja karna nie może być wyższa aniżeli koszty naprawy wyrządzonego zła, 
postępowania karnego itd. W ujęciu socjalizacyjnym oczekuje się przy tym, by społe-
czeństwo naprawiło czy wyrównało braki socjalizacyjne sprawcy przestępstwa poprzez 
odpowiednie oddziaływania resocjalizacyjne25. 

Abolicjonizm w polityce kryminalnej ukierunkowuje reakcję karną na osiągnięcie 
swoistego konsensusu, zatem na ustalenie przez organy państwa wspólnie ze sprawcą, 
pokrzywdzonymi i wspólnotą osób zainteresowanych sprawą warunków wspólnego 
funkcjonowania, w tym naprawienie szkody i wdrożenie mechanizmu minimalizowania 
ryzyka pojawienie się w przyszłości podobnych konfliktów26. 

Wydaje się zatem, że należy ściśle wiązać wizję sprawiedliwości karnej z określo-
ną wizją sprawiedliwości społecznej (w ogólnym sensie – nie stricte konstytucyjnym – 
zob. art. 2 Konstytucji RP). Problem jest niezwykle złożony, ale z pewnością jest jakaś 
relacja między ukształtowaniem odpowiedzialności karnej a realizowaną w danym pań-
stwie wizją sprawiedliwości społecznej – typ polityki kryminalnej w państwie o liberal-
nej ideologii i liberalnej wizji sprawiedliwości będzie w łatwy do dostrzeżenia sposób 
różnił się od polityki kryminalnej w państwie ukierunkowanym przez komunitariańską 
wizję państwa27. Wydaje się, że liberalizm bliższy jest modelowi retrubutywnemu poli-
tyki kryminalnej, zaś komunitariańska wizja sprawiedliwości uzasadnia politykę krymi-

 23 Por. E.J. Weinrib, Liberty, Community and Corrective Justice, „Canadian Journal for Law & Juri-
sprudence” 1988 nr 1, s. 3 i n.
 24 Ibidem, s. 7 i n.
 25 Zob. B. Wootton, Social Science and Social Pathology, London 1959, rozdz. VI; J. Andenaes, Przy-
szłość prawa karnego. Skandynawskie perspektywy, „Państwo i Prawo” 1974, nr 1, s. 55 i n.
 26 N. Christie, Conflicts as Property, „British Journal of Criminology” 1977, nr 1 (17), s. 1 i n.
 27 Zob. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warsza-
wa 2003, s. 168-196; A. Wellmer, Warunki kultury demokratycznej. W sprawie debaty między „liberałami” 
i „komunitarystami”, [w:] T. Buksiński (red.), Filozofia w dobie przemian, Poznań 1994, s. 233.
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nalną opartą na utylitaryzmie czy może nawet abolicjonizmie penalnym (w tym sensie, 
że w tym ujęciu raczej należy budować wspólnotę i na jej poprawnym funkcjonowaniu 
opierać regulacje, aniżeli odpłacać złem za wyrządzone zło, w ramach wspólnoty nie 
należy się wzajemnie krzywdzić, lecz przebaczyć i żądać naprawienia szkody)28. 

Nasuwa się przy tym konstatacja, że nie powinno tworzyć się modeli mieszanych 
polityki kryminalnej (choć karaniu można przypisywać rozmaite cele), bo prowadzić by 
to musiało do zaburzenia podstaw aksjologicznych karania – inne cele stawia polityka 
kryminalna ukierunkowana utylitarnie, inne zaś retrybutywna, w różnych modelach od-
mienne są też kryteria oceny czynu i charakter reakcji karnej. 

Skądinąd brak jasnych granic kryminalizacji prowadzi z reguły do nadmiaru regu-
lacji karnych albo pod postacią prawa karnego par excellence, albo pod postacią prawa 
administracyjnego charakteryzującego się punitywnością właściwą dla reakcji karnej. 
Wyraźnie rysują się zatem zadania filozofii prawa, która powinna tworzyć spójne pod-
stawy aksjologiczne dla polityki kryminalnej. Natomiast podmioty odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki karnej powinny faktycznie z dorobku filozofów czerpać. 

Uwagi o stanie polityki kryminalnej i jej związkach z filozofią prawa 4. 
w Polsce 

Trudno przeoczyć, że istnieje wiele problemów, które mają charakter niejako uni-
wersalny dla polityki kryminalnej, bo dotyczą każdego z wyróżnionych jej modeli. 
W aspekcie zasad odpowiedzialności pojawia się przede wszystkim problem winy oraz 
związku przyczynowego i dopasowania zasad odpowiedzialności karnej do wiedzy kry-
minologicznej i innych nauk społecznych. Czytelną egzemplifikacją jest problem relacji 
zasady winy do zadań prewencyjnych prawa karnego. Na przykład wydaje się, że nie 
można mówić o winie osoby, która w zasadzie nie ma wyboru działania zgodne z prawem 
– z uwagi na predyspozycje osobiste jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez 
nią przestępstwa. Jest to zagadnienie interesujące zwłaszcza z tego powodu, że taka sytu-
acja takich osób została uregulowana ustawą z dnia 22 listopada 2013 o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób. W zasadzie prawodawca przyznaje, że karę odbyły oso-

 28 Por. J. Hampton, Liberalism, retribution and criminality, [w:] J.L. Coleman, A. Buchanan (eds), 
In Harm’s Way: Essays in Honor of Joel Feinberg, Cambridge 2007, s. 159 i n.; R.A. Duff, Karanie obywa-
teli..., s. 21 i n.; D. Lyons, op. cit., s. 141 i n.; H.L.A. Hart, Prolegomenon to the Principles of Punishment, 
[w:] H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law, Oxford 2008, s. 1 i n. 
Wiele również mówi analiza następujących dzieł: J. Feinberg, Doing and Deserving: Essays in the Theory 
of Responsibility, Princeton 1970; R.A. Duff, Punishment, Communication and Community, Oxford 2001; 
A. von Hirsch, Doing Justice: The Choice of Punishments, New York 1976.
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by, które nie mogły w niektórych okolicznościach przestrzegać norm prawnych. Po odby-
ciu kary niektórzy skazani za przestępstwa sprawcy mogą stać się uczestnikiem postępo-
wania o uznanie ich za osoby stwarzające zagrożenie. Nasuwa się pytanie, czy zagrożenia 
takiego w sposób niezawiniony nie stwarzały przed pierwszym skazaniem. Czy zatem 
osoba taka jest odpowiedzialna za swoje czyny? Czy mogła być uznana winną? Czy waż-
ne pozostaje domniemanie winy w sensie materialnym – domniemanie, że mogła nie 
wybrać działania przestępnego?29 Jest to próba harmonizowania wartości, jakimi są wol-
ność każdego człowieka oraz prawo do ochrony życia i zdrowia każdego człowieka, ale 
bynajmniej nie zakładająca wolności wyboru działania każdego człowieka w sensie onto-
logicznym (niezdeterminowania). Nie chodzi przy tym o kwestionowanie odpowiedzial-
ności każdego, kto odbywa karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Jeśli 
jednak osoba zaburzona ab initio stanowiła szczególnie poważnie i realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych osób, a prawdopodobieństwo popełnienia przez 
nią przestępstwa było bardzo wysokie – to trudno uznać ją za odpowiedzialną za własne 
czyny (brak odpowiedzialności przesądza o jej izolacji leczniczej).

Przede wszystkim warto zauważyć, że na tym tle może rysować się konflikt między 
zwolennikami naukowej wizji polityki prawa a zwolennikami filozofii karania jako kon-
cepcji kryminalizacji o charakterze dyskursywnym, odwołującym się do debaty doty-
czącej podzielanych wartości, w którą włączone mają być wszystkie zainteresowane 
podmioty czy grupy. W pierwszym ujęciu liczą się korzyści, jakie wiedza psychologicz-
na, psychiatryczna i kryminologiczna może dostarczyć społeczeństwu i względy prak-
tyczne – skoro można uzasadnić izolację jakiejś osoby w imię interesu publicznego, 
należy ją izolować. W drugim natomiast liczy się autonomia i podmiotowość moralna 
człowieka, który na reakcję państwa powinien zasłużyć. Jeśli na to nie zasługuje, nie 
wolno ograniczać jego wolności (bez względu na nazwę tego środka izolacji)30. Jest 
to więc wybór między winą-odpłatą a obroną społeczną, w którym prawodawca ujawnił 
preferowanie obrony społecznej przed winą. Nasuwa się jednak pytanie, czy przyjęte 
rozwiązania legislacyjne zostały poddane gruntownej analizie polityczno-kryminalnej, 
uwzględniającej globalną wizję sprawiedliwości karnej w naszym systemie prawnym, 
jej spójność oraz oceny i zalecenia formułowane przez filozofię prawa karnego. 

Wydaje się, że filozofia prawa w Polsce w niewielkim tylko stopniu wpływa na 
kształt polityki kryminalnej, zaś spójnej koncepcji polityki kryminalnej brakuje – prawo 
karne znajduje się zatem między Scyllą analizujących przepisy dogmatyków a Charybdą 
doraźnych interesów politycznych.

 29 M. Peno, O wyborze moralnego zła, odpowiedzialności karnej i granicach prewencji, „Studia Iuri-
dica Toruniensia” 2015”, t. XVII, s. 199-218.
 30 Por. A. Marmor, Right-Based Justification of Punishment, „Israel Law Review” 1987-1988, nr 22, 
s. 97-98; M. Porowski, A. Rzepliński, Uwięzienie a wartości, „Studia Prawnicze” 1987, z. 3, s. 95 i n.
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Koncepcja odpowiedzialności jako procesu – rozważania 
w nawiązaniu do myśli Romana Ingardena

Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest następujące pytanie: czy na gruncie myśli Romana Ingardena odpowie-
dzialność może być rozumiana jako proces? Udzielając odpowiedzi twierdzącej, podjęto w tej pracy 
próbę skonfrontowania Ingardenowskiej koncepcji odpowiedzialności z jego poglądami z zakresu on-
tologii. W pierwszej kolejności zaprezentowano najważniejsze elementy składające się na Ingarde-
nowskie rozumienie odpowiedzialności, następnie zaś zrekonstruowano poglądy dotyczące procesu, 
sytuując je na tle szerszej kategorii pojęciowej – przedmiotów trwających w czasie (do których Ingar-
den zaliczał procesy). W zakończeniu, oprócz syntetycznej charakterystyki rozumienia odpowiedzial-
ności jako procesu, zwrócono także uwagę na możliwą wartość tych rozważań dla nauk prawnych.

1. Przedmiotem opracowania jest próba konfrontacji Ingardenowskiej koncepcji 
odpowiedzialności z rezultatami jego badań ontologicznych. Ze względu na obszerność 
tych ostatnich niezbędne było dokonanie stosownego zawężenia podejmowanego tu te-
matu. Zdecydowano zatem, aby skoncentrować niniejsze rozważania wokół następują-
cego pytania: czy	zasadne	jest	ujmowanie	odpowiedzialności	jako	procesu?

Za podjęciem takiej tematyki przemawiają przede wszystkim same rozważania In-
gardena na temat odpowiedzialności. Zdają się one wskazywać na możliwość połącze-
nia ich wyników z dociekaniami ontologicznymi. Jak zobaczymy (pkt 2), sugerują to nie 
tylko tytuły opracowań poświęconych odpowiedzialności, gdzie wprost jest mowa o jej 
„ontycznych podstawach”, ale także i poszczególne wątki poruszane w ich toku, zwią-
zane zwłaszcza z tożsamością osoby ludzkiej czy określonymi poglądami na temat cza-
su. Tym samym tytułowe zagadnienie można rozumieć jako wpisujące się w szerszą 
kwestię wzajemnych związków pomiędzy etyką a ontologią na gruncie myśli Ingardena. 
Wybór procesu jako tej kategorii, z którą będziemy konfrontować odpowiedzialność, 
jest związany z nasuwającym się prima facie spostrzeżeniem. Kiedy mówimy, że ktoś 
jest za coś odpowiedzialny, to ten fakt zdaje się sugerować możliwość wystąpienia ja-
kiejś zmiany – tego, że ktoś zachowa się w określony sposób (powiemy: zachował się 
odpowiedzialnie), poniesie konsekwencje swego zachowania (np. w postaci kary) czy 
też podejmie wysiłek celem zadośćuczynienia komuś innemu. Niejednokrotnie zmiany 
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tej oczekujemy lub jej wręcz wymagamy. Stąd zatem pytanie o procesualny charakter 
odpowiedzialności.

Punktem wyjścia będzie prezentacja najważniejszych aspektów Ingardenowskiej 
koncepcji odpowiedzialności (pkt 2) oraz sposobu rozumienia procesu (pkt 3). Posłu-
ży to za podstawę do rozważań nad głównym pytaniem tej pracy, a więc możliwością 
potraktowania odpowiedzialności jako procesu (pkt 4). Ostatnia część (pkt 5) zawie-
rać będzie zebranie i podsumowanie wniosków, a także ocenę ich przydatności dla 
nauki prawa. 

2. Tematyka odpowiedzialności została przez Ingardena podjęta przede wszystkim 
w trzech opracowaniach: Wykładach z etyki1 (w części obejmującej wykłady krakowskie 
z roku akademickiego 1961/1962), referacie Ontyczne podstawy odpowiedzialności2, 
wygłoszonym na XIV Międzynarodowym Zjeździe Filozoficznym oraz w rozprawie 
O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych (w Polsce opublikowanej w ramach 
Książeczki o człowieku3). Rozprawa ta jest najbardziej obszernym i najpóźniejszym wy-
razem poglądów Ingardena na temat odpowiedzialności. Z tego powodu stanowić będzie 
podstawowy punkt odniesienia dla naszych rozważań, choć będziemy je także uzupeł-
niać o odwołania do uwag zamieszczonych w dwóch wcześniejszych dziełach4. 

2.1.	Problematyka odpowiedzialności w myśli Ingardena wyłania się w szerszym 
kontekście zagadnień, tak etycznych, antropologicznych, jak i ontologicznych. Warto je 
pokrótce scharakteryzować, gdyż mają one znaczenie nie tylko dla rekonstrukcji oma-
wianego tutaj ujęcia odpowiedzialności, ale także i dla tytułowej kwestii związanej 
z możliwością potraktowania odpowiedzialności jako procesu.

W pierwszej kolejności podkreślić należy związek odpowiedzialności z wartościa-
mi. Poszukując ogólnych warunków pozwalających na uznanie danego sposobu postę-

 1 R. Ingarden, Wykłady z etyki, Warszawa 1989 (w tekście głównym powoływane jako: Wykłady z etyki).
 2 R. Ingarden, Ontyczne podstawy odpowiedzialności, tłum. J. Filek, „Kwartalnik Filozoficzny”, tom 
XXIX 2001, z. 4, s. 88-95 (w tekście głównym powoływane jako: referat O odpowiedzialności). 
 3 R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, tłum. A. Węgrzecki, [w:] R. Ingar-
den, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 71-169 (w tekście głównym powoływane jako: rozprawa 
O odpowiedzialności). 
 4 Warto zaznaczyć, że te trzy opracowania pozwalają nie tylko na rekonstrukcję poglądów Ingardena 
na temat odpowiedzialności, ale także na prześledzenie ich stopniowego rozwoju. Tematyka odpowiedzial-
ności została podjęta, lecz nie doszło do jej opracowania w sposób zadowalający samego filozofa. Podkreśla 
to D. Gierulanka w słowie wstępnym do Książeczki o człowieku, wskazując, że Ingarden nie chciał się zgo-
dzić na tłumaczenie rozprawy Über die Verantwortung. Ihre ontischen Fundamente (stanowiącej rozbudo-
waną wersję referatu O odpowiedzialności) na język polski, zamierzał bowiem raz jeszcze podjąć się opra-
cowania tego tematu, w sposób obszerniejszy i pogłębiony (D. Gierulanka, [w:] R. Ingarden, Książeczka…, 
s. 8). Z tego też powodu J. Filek określa Ingardenowskie rozważania nad odpowiedzialnością mianem „my-
ślenia w drodze” (J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków 2003, s. 193). 
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powania za wartościowy w sensie moralnym, Ingarden w Wykładach z etyki wskazuje, 
że jednym z nich jest związek tego postępowania z odpowiedzialnością5. Odpowiedzial-
ność jest zatem postrzegana jako jeden z warunków umożliwiających realizację wartości 
moralnych. Zależność ta zachodzi także w drugą stronę, bowiem gdyby nie istnienie 
wartości, odpowiedzialność nie miałaby sensu6. Takie ujęcie sprawy prowadzi do pro-
blemu istnienia wartości oraz możliwości ich kreowania lub unicestwiania. Ingarden 
opowiada się za stanowiskiem obiektywistycznym, zgodnie z którym wartości istnieją 
jako „idealne jakości”, które mogą się konkretyzować i indywidualizować w przedmio-
tach7. Odpowiedzialność wiąże się zatem z „unicestwieniem bądź stworzeniem jakiegoś 
przedmiotu realnego jako fundamentu bytowego określonej skonkretyzowanej warto-
ści”8. Podstawowe znaczenie spośród tych wartości odgrywa sprawiedliwość9. 

Druga grupa zagadnień związanych z tematem odpowiedzialności dotyczy proble-
mu wolności osoby. Zdaniem Ingardena, o odpowiedzialności możemy mówić dopiero 
wtedy, gdy ten, kto ma być podmiotem tej odpowiedzialności, jest „wolny w swych de-
cyzjach i swych czynach”10. Czyn, który jest wolny, to czyn, który jest czynem własnym 
danej osoby, „wypływającym wprost z centrum «ja» tej osoby”11. Oznacza to koniecz-
ność określenia zarówno struktury ontycznej podmiotu w taki sposób, który umożliwia 
mu podejmowanie wolnych decyzji i ich realizację, jak i struktury świata, która pozwa-
lałaby na takie funkcjonowanie człowieka12. 

Prowadzi nas to do trzeciej grupy zagadnień, która dotyczy zachowania tożsamości 
osoby, a więc identyczności owego „ja” w czasie pomiędzy popełnieniem czynu a ponie-
sieniem za niego odpowiedzialności13. Ingarden odrzuca koncepcje nie uznające realności 
czasu, jak i stanowiska prezentystyczne, zgodnie z którymi istnieje jedynie teraźniej-
szość14. Gdyby bowiem miało istnieć wyłącznie to, co teraźniejsze, to po dokonaniu przez 
sprawcę czynu wszelka odpowiedzialność za niego zostałaby unicestwiona. Skoro istnie-
je tylko to, co teraźniejsze, zaś interesujący nas czyn należy już do przeszłości, to mówie-

 5 R. Ingarden, Wykłady…, s. 295. Co do ogólnych uwag dotyczących działania moralnego – por. ibi-
dem, s. 289-305. 
 6 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 97-98. 
 7 Ibidem, s. 110. Warte uwagi są także wcześniejsze rozważania (s. 100-109), gdzie omawiane są 
różne stanowiska dotyczące problemu istnienia wartości i ich konsekwencji dla rozwijanej koncepcji od-
powiedzialności. 
 8 Ibidem, s. 168.
 9 Ibidem, s. 99. 
 10 Ibidem, s. 122-123. 
 11 Ibidem, s. 85. 
 12 Por. zwłaszcza uwagi o koncepcji struktury człowieka jako systemu względnie izolowanego (ibi-
dem, s. 124-131), co się zaś tyczy odpowiadającej mu struktury rzeczywistości, por. uwagi w rozdziale X 
„Przyczynowa struktura świata” (ibidem, s. 148-156). 
 13 Ibidem, s. 112-113. 
 14 Ibidem, s. 157-160. 
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nie o odpowiedzialności traci sens15. W konsekwencji Ingarden formułuje stanowisko, 
zgodnie z którym to, co przeszłe i to, co teraźniejsze, jest realne, gdyż zachowuje swoją 
bytową autonomiczność16. Zmiana, do której dochodzi przy przejściu z teraźniejszości 
w przeszłość, wiąże się z utratą sposobu istnienia, jaki rzecz ma w teraźniejszości. Ingar-
den określa to mianem przejścia z in actu esse do in actu fuisse17. Zdaniem Ingardena: 
„Co raz osiągnęło w jakimś «teraz» efektywność i pełnię bytu i uposażenia, nigdy już nie 
może zniknąć czy być usunięte z przeszłości”18. Z kolei przejście z przyszłości w teraź-
niejszość rozumiane jest jako uzyskanie „pełni bytu i uposażenia”. To, co przyszłe, w te-
raźniejszości jest jedynie w sposób potencjalny19. Przyszłość jest zatem określana przez 
teraźniejszość, w której istnieje możliwość pojawienia się tego, co przyszłe20. 

Takie podejście do problemu odpowiedzialności, a więc poprzez ukazanie i rozwa-
żanie jej w związku z szeregiem innych zagadnień, jest charakterystycznym rysem re-
fleksji prowadzonej przez Ingardena. Zagadnienia te wywierają wpływ na sposób ujmo-
wania odpowiedzialności. Z jednej strony, jak w przypadku pytania o wartości moralne, 
doprowadzają one do wyłonienia problemu odpowiedzialności, zaś z drugiej, jak w przy-
padku wolności i tożsamości osoby w czasie, to zagadnienie odpowiedzialności w spo-
sób konieczny prowadzi do ich postawienia i rozważenia. Uwarunkowania te są zatem 
ważnym punktem odniesienia przy dokonywaniu rekonstrukcji poglądów tego filozofa 
w zakreślonym tutaj temacie. Przyjdzie nam do nich powrócić w dalszej części tego 
opracowania (pkt 4) przy rozstrzyganiu głównego pytania dotyczącego możliwości uj-
mowania odpowiedzialności jako procesu.

2.2. Dotychczasowe uwagi wskazują na konieczność odróżnienia w Ingardenow-
skiej refleksji nad odpowiedzialnością dwóch wątków: pierwszego, ukierunkowanego 
na uchwycenie, czym jest odpowiedzialność, oraz drugiego, dotyczącego określenia wa-
runków, od których zależy możliwość wystąpienia odpowiedzialności. Jakkolwiek po-
zostają one w związku ze sobą, są to jednak dwie różne kwestie, które wypada wyraźnie 
od siebie rozdzielić. W tej pracy interesować nas będzie pierwszy z tych wątków, a więc 
to, w jaki sposób Ingarden określa i charakteryzuje odpowiedzialność. 

2.3. Stałym punktem rozważań Ingardena nad odpowiedzialnością, obecnym (choć 
w różnym kształcie) we wszystkich trzech sygnalizowanych na początku pracach, jest 
wyróżnienie sytuacji, w ramach których wyłania się fenomen odpowiedzialności. Sytu-

 15 Ibidem, s. 160. 
 16 Ibidem, s. 162. 
 17 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 162. 
 18 Ibidem, s. 163. 
 19 Ibidem. 
 20 Ibidem, s. 164.
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acje te w pewien sposób narzucają się przy pierwszych konfrontacjach z odpowiedzial-
nością, zaś ich zasadniczą cechą jest to, że w ich ramach odpowiedzialność pojawia się 
jako pewne zagadnienie i zarazem problem. Innymi słowy, odpowiedzialność zdaje się 
stanowić podstawowy element charakteryzujący te sytuacje. Z tego też powodu stano-
wią one dogodny punkt wyjścia dla naszych rozważań. 

Najobszerniejszą charakterystykę tych sytuacji odnaleźć możemy w rozprawie O od-
powiedzialności. Są one następujące: (S1) ponoszenie	odpowiedzialności za coś, czyli 
bycie	odpowiedzialnym za coś; (S2) podejmowanie	odpowiedzialności za coś; (S3) po-
ciąganie	do	odpowiedzialności za coś; (S4) działanie	w	sposób	odpowiedzialny21. 

W referacie O odpowiedzialności znajdujemy tożsame wyliczenie, choć ograni-
czone do trzech pierwszych sytuacji. Brak jest odniesienia do działania w sposób odpo-
wiedzialny22. Z kolei w Wykładach z etyki, najwcześniejszej z prac na interesujący nas 
temat, nie znajdujemy powyższego wyliczenia, choć mowa jest o innym podziale, któ-
ry jako taki implicite nie pojawia się już w pracach późniejszych. Chodzi mianowicie 
o wyróżnienie odpowiedzialności po czynie i przed czynem23. Podział ten, jak będzie-
my mogli się przekonać, dokonując charakterystyki poszczególnych sytuacji odpowie-
dzialności (pkt 2.4.), można zestawić z powyżej wyróżnionymi czterema sytuacjami 
z rozprawy O odpowiedzialności. Sytuacje S1 – S3 odnoszą się do momentu, kiedy 
czyn został już popełniony. W tym wypadku mamy więc odpowiedzialność po czynie. 
Z kolei sytuacja S4, a więc działanie odpowiedzialne, jest przez Ingardena określana 
mianem „odpowiedzialności dopiero wyrastającej w działaniu”24. Dotyczy ona zatem 
etapu jeszcze sprzed popełnienia czynu, a więc jest odpowiedzialnością uwidaczniającą 
się przed czynem sprawcy. 

2.4. Ponoszenie	odpowiedzialności, resp. bycie	odpowiedzialnym	(S1) jest przez 
Ingardena pojmowane jako stan faktyczny, który pojawia się wraz ze zrealizowaniem 
czynu. Ktoś zachował się w pewien sposób i staje się za to odpowiedzialny. Jest to stan, 
który nakłada się na osobę „poniekąd automatycznie” i jest „pasywnie znoszony przez 
sprawcę”25. Dokonując bliższej charakterystyki tej sytuacji, Ingarden zwraca uwagę, że 
dla ponoszenia odpowiedzialności niezbędne jest przede wszystkim istnienie odpowied-
niego podmiotu i przedmiotu tej odpowiedzialności. Sytuacja ta nie pojawia się bowiem 
w stosunku do kogokolwiek i za cokolwiek26. Przedmiot odpowiedzialności daje się opi-

 21 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 73-74. Oznaczenia tych sytuacji jako S1 – S4 zostały doda-
ne dla łatwiejszego odnoszenia się do poszczególnych z nich w niniejszym artykule. 
 22 R. Ingarden, Ontyczne…, s. 88. 
 23 R. Ingarden, Wykłady…, s. 295-296. 
 24 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 94. 
 25 Ibidem, s. 75. Por. także R. Ingarden, Wykłady…, s. 295. 
 26 R. Ingarden, Ontyczne…, s. 88. 



62

Marek Sławiński

sać jako coś, co jest uwarunkowane przez dwie okoliczności. Po pierwsze, jest to czyn 
człowieka, a więc jakieś zachowanie wraz z jego rezultatem. Po drugie, rezultat ten jest 
aksjologicznie nieobojętny, a więc wiąże się ze sferą wartości, prowadząc do uznania go 
za dobry lub zły. Zdaniem Ingardena, skoro rezultat czynu możemy określić jako dobry 
lub zły, to ocena ta zostaje przeniesiona również na zachowanie prowadzące do jego 
powstania oraz na samego sprawcę. Uwidacznia się tutaj zatem szczególny związek za-
chodzący pomiędzy zachowaniem sprawcy, rezultatem tego zachowania i wartościami. 
Sytuacja ponoszenia odpowiedzialności sprowadza się więc do zaistnienia „transferu 
wartości” z rezultatu poprzez zachowanie aż na sprawcę27. Transfer ten jest możliwy, 
bowiem, jak zauważa Ingarden, pomiędzy wartościami występują w tym wypadku dwo-
jakiego rodzaju związki. Po pierwsze, są to „generatywne związki bytowe”, polegające 
na tym, że „wartość skutku – w wyniku jego urzeczywistnienia – wywołuje wartość 
czynu, jak i wartość samego sprawcy”28. Po drugie zaś, są to „związki określania”, spro-
wadzające się do tego, że „materia wartości skutku określa sama z siebie materię warto-
ści czynu, a ta z kolei określa materię wartości sprawcy”29. Elementem dopełniającym 
tej charakterystyki jest przyjęcie, że sytuacja ponoszenia odpowiedzialności kreuje zara-
zem obowiązek podjęcia tej odpowiedzialności30. 

Sytuacja ponoszenia odpowiedzialności w przypadku realizacji wartości negatyw-
nej została przez Ingardena scharakteryzowana w następujący sposób: (a) dochodzi do 
obciążenia sprawcy wartością zrealizowanego przez niego czynu; (b) pojawia się żąda-
nie usunięcia wynikłej stąd szkody lub krzywdy; (c) pojawia się żądanie usunięcia nega-
tywnej wartości zrealizowanej przez sprawcę; (d) pojawia się obowiązek bycia posłusz-
nym warunkom (b) i (c)31. 

Sytuacja ponoszenia odpowiedzialności przedstawia się zatem jako uwarunkowa-
na w zasadniczej mierze przez przedmiot odpowiedzialności i jego charakterystykę ak-
sjologiczną. 

Sytuacja druga, jaką jest podejmowanie	odpowiedzialności	(S2), zdaniem Ingar-
dena, polega na „aktywnym ustosunkowaniu się” podmiotu. Rozpoznaje on sytuację 
ponoszenia przez siebie odpowiedzialności (S1) i na tej podstawie podejmuje decyzję co 
do sposobu ustosunkowania się do tego faktu32. Sprawca może bowiem rozpoznać, że 
zachodzi sytuacja ponoszenia przez niego odpowiedzialności i nic z tym nie zrobić lub 
wręcz zaprzeczyć temu, jak też odpowiedzieć na wymogi owej odpowiedzialności. 

 27 R. Ingarden, Ontyczne…, s. 89. 
 28 Ibidem, s. 90. 
 29 Ibidem. 
 30 Ibidem, s. 89. 
 31 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 93. O tym zaś jak przedstawia się ta sytuacja odpowiedzial-
ności w razie realizacji wartości pozytywnych – por. pkt 2.6. tego opracowania.
 32 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 75 oraz 93. 
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W pierwszym przypadku, zdaniem Ingardena, osoba taka zaciąga nową odpowiedzial-
ność, wynikającą z niepodjęcia już ciążącej odpowiedzialności33. W przypadku drugim 
mamy do czynienia z sytuacją podejmowania odpowiedzialności, polegającą na gotowo-
ści wypełnienia wynikających z tej odpowiedzialności wymogów34. Jak wskazuje Ingar-
den: „To wzięcie odpowiedzialności jest realnym aktem psychicznym osoby, nie samym 
przeżyciem, i prowadzi do jakiejś zasadniczej gotowości wewnętrznej do podjęcia kro-
ków wiodących ku odciążeniu sprawcy […]”35.

Odnosząc się do przedstawionej powyżej charakterystyki sytuacji ponoszenia od-
powiedzialności (S1) w przypadku zrealizowania wartości negatywnej, podejmowanie 
odpowiedzialności (S2) prezentuje się w sposób następujący: (a) sprawca uznaje obcią-
żenie z tytułu ponoszenia odpowiedzialności; (b) sprawca uznaje prawo pokrzywdzone-
go do rekompensaty za wyrządzoną szkodę lub krzywdę; (c) sprawca uznaje prawo do 
dokonania aktu skruchy ze względu na popełnienie zachowania, które doprowadziło do 
nałożenia odpowiedzialności; (d) sprawca spełnia wynikające z odpowiedzialności obo-
wiązki rekompensaty (b) i dokonuje aktów skruchy (c)36. 

Sytuacja podejmowania odpowiedzialności jest zatem w przeważającej mierze za-
leżna od nastawienia i aktywności odpowiedzialnego podmiotu. Jest to jego odpowiedź 
na sytuację ponoszenia odpowiedzialności.

W przypadku pociągania	do	odpowiedzialności	(S3) Ingarden zwraca uwagę, 
że jakkolwiek jest to sytuacja skoncentrowana na podmiocie, który jest sprawcą za-
chowania, tym niemniej „ma swoje źródło poza sprawcą i przebiega również poza 
nim”. Podstawową rolę odgrywa osoba trzecia, która jest władna do ustalenia, kto po-
pełnił czyn rodzący odpowiedzialność, jak i do skonfrontowania sprawcy z tą odpo-
wiedzialnością37. 

Ostatnia z wyróżnionych sytuacji, a więc działanie	w	sposób	odpowiedzialny	
(S4), odnosi się do momentu podejmowania decyzji o przedsięwzięciu określonego 
zachowania, jak i do momentu jego realizacji. Działanie odpowiedzialne to rozpozna-
nie, że z zamierzonego lub aktualnie realizowanego zachowania może wyniknąć zło 
lub dobro, i dążenie do uniknięcia tego pierwszego, zaś zarazem do zrealizowania tego 
drugiego. Wedle Ingardena mamy tutaj działanie, które jest naznaczone nieustanną 
refleksją podmiotu nad słusznością podejmowanego sposobu postępowania38. Uwi-
dacznia to zatem dwa momenty charakterystyczne dla tej sytuacji: po pierwsze, roze-

 33 Ibidem, s. 94. 
 34 Ibidem, s. 75.
 35 Ibidem.
 36 Ibidem, s. 93-94. 
 37 Ibidem, s. 76. 
 38 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 76 oraz 95. 
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znanie przez sprawcę konsekwencji przedsiębranego zachowania, tak w płaszczyźnie 
faktycznej, jak i aksjologicznej, zaś po drugie, odpowiednie ustosunkowanie się do 
tych konsekwencji39. 

2.5. Dotychczas sytuacje odpowiedzialności były prezentowane w związku z reali-
zacją wartości negatywnej. Większość rozważań prowadzonych przez Ingardena jest 
formułowana w takim właśnie kontekście. Tak jest prezentowana odpowiedzialność po 
czynie w Wykładach z etyki40 czy też sytuacje odpowiedzialności S1 – S3 w rozprawie 
O odpowiedzialności41. Zdecydowanie mniej miejsca Ingarden poświęca związkom od-
powiedzialności z wartościami pozytywnymi. Kwestia ta zdaje się stanowić pewien pro-
blem na gruncie rozwijanej przezeń koncepcji. 

Jak zatem przedstawia się sprawa odpowiedzialności, jeżeli sprawca realizuje 
swym czynem wartości pozytywne? W Wykładach z etyki Ingarden wskazuje, że swoim 
zachowaniem sprawca „obciąża się w pozytywny lub negatywny sposób, tak iż mówi-
my, że jest winien albo że ma zasługę za to, że go dokonał”42. Odpowiedzialność po 
czynie oznacza w tym wypadku, że tak jak należy sprawcy przypisać negatywną wartość 
popełnionego przez siebie czynu, tak też i pozytywną, która przybiera postać zasługi. 
Odnosząc się szerzej do tej kwestii, Ingarden charakteryzuje sytuację bycia odpowie-
dzialnym (S1) w rozprawie O odpowiedzialności w następujący sposób: „Natomiast je-
śli dzięki swojemu czynowi uzyskał zasługę, to wyrasta dlań nie obowiązek, lecz jedy-
nie prawo do uznania. Powstaje jednak wobec innych ludzi wymaganie wynagrodzenia 
go za jego dobry czyn lub przynajmniej uznania jego pozytywnej wartości. Jeśli to się 
nie dzieje, rodzi się krzywda, za którą odpowiedzialny jest ten, który miał to czynić”43. 
Tym samym sytuacja bycia odpowiedzialnym (S1) w przypadku realizacji wartości po-
zytywnej składa się z następujących elementów: (a) zdobycia zasługi przez sprawcę na 
skutek dokonania pozytywnie wartościowanego czynu; (b) istnienia prawa do wynagro-
dzenia sprawcy przez inne osoby lub (c) istnienia prawa do uznania przez inne osoby 
pozytywnej wartości zrealizowanej tym czynem.

Sytuacja bycia odpowiedzialnym (S1) kształtuje się więc odmiennie w zależności 
od tego, jaka wartość została zrealizowana przez sprawcę. Jeżeli jest to wartość pozy-
tywna, to pociąga ona za sobą uzyskanie zasługi, nie kreując zarazem żadnych wynika-
jących stąd obowiązków dla działającego podmiotu44. O ile jednak tak się przedstawia ta 

 39 Por. R. Ingarden, Wykłady…, s. 296. 
 40 Por. ibidem, s. 295-296. 
 41 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 75-77. 
 42 R. Ingarden, Wykłady…, s. 295. 
 43 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 93. 
 44 Nie jest wykluczone, że ze względu na charakter zrealizowanej w ten sposób wartości pozytywnej 
sprawca będzie musiał podjąć jakieś dalsze działania, np. dbać o przedmiot będący nośnikiem tej wartości, 
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kwestia z punktu widzenia sprawcy, o tyle zgoła odmiennie wygląda ona z perspektywy 
osób trzecich. W tym wypadku, jak stwierdza Ingarden, brak wynagrodzenia sprawcy za 
jego dobry czyn lub chociażby wyrażenia uznania za jego realizację prowadzi do obcią-
żenia osób trzecich odpowiedzialnością. 

Spostrzeżenia te uprawniają do wniosku, że koncepcja odpowiedzialności rozwija-
na przez Ingardena jest przede wszystkim zorientowana na rozumianą w sposób nega-
tywny odpowiedzialność po czynie. W przypadku zrealizowania wartości pozytywnych 
odpowiedzialność zdaje się być przesunięta na dalszy plan, zaś sposób jej charakterysty-
ki w oparciu o siatkę pojęciową wykorzystaną do opisu odpowiedzialności za zrealizo-
wanie wartości negatywnej natrafia na trudności. Te problemy i wątpliwości skłoniły 
badacza problematyki odpowiedzialności w refleksji filozoficznej XX wieku, J. Filka, do 
stwierdzenia, że „do fenomenu odpowiedzialności pozytywnej nie da się dotrzeć drogą 
ukazaną przez Ingardena”45. 

3. Po przedstawieniu najważniejszych elementów składających się na charakterystykę 
odpowiedzialności w ujęciu Ingardena wypada przejść do tego, w jaki sposób filozof ten 
pojmował proces. Kwestia ta jest poruszana przede wszystkim w dziele Spór o istnienie 
świata46, w związku z czym będzie ono stanowiło podstawę dla dalszych rozważań. Za-
nim jednak do tego przejdziemy, wypada poczynić kilka uwag o charakterze ogólnym. 
Pozwolą one na nakreślenie najważniejszych elementów składających się na kontekst, 
w ramach którego pojawia się interesujące nas tutaj zagadnienie. 

Głównym tematem Sporu o istnienie świata jest kwestia istnienia świata realnego, 
a więc „dokładnie tego świata, który jest nam w bezpośrednim doświadczeniu dany w po-
staci niezliczonych rzeczy, procesów i zdarzeń i który zawiera w sobie zarówno istności 
czysto materialne, jak i psychofizyczne indywidua”47. Rozważania zawarte w Sporze sta-
nowią zatem nawiązanie do dyskusji pomiędzy idealizmem a realizmem w tej jej odsło-
nie, w której dotyczy ona tego, czy świat realny jest zależny od świadomości, czy też 
nie48. Punktem wyjścia dla Ingardena, a zarazem kwestią, którą ten filozof będzie chciał 
w toku swych rozważań przezwyciężyć, jest stanowisko transcendentalnego idealizmu 
Edmunda Husserla, zakładające wyróżnienie dwóch dziedzin bytu: czystej świadomości 
i świata realnego, przy czym tylko istnienie tej pierwszej nie podlega żadnym wątpliwo-

aby zapewnić mu dalsze trwanie. 
 45 J. Filek, Filozofia…, s. 200. 
 46 R. Ingarden, Spór o istnienie świata. Tom I. Ontologia egzystencjalna, oprac. D. Gierulanka, War-
szawa 1987 (dalej jako: Spór I) oraz R. Ingarden, Spór o istnienie świata. Tom II. Ontologia formalna. Część 
1. Forma i istota, oprac. D. Gierulanka, Warszawa 1987 (dalej jako: Spór II). 
 47 R. Ingarden, Spór I, s. 18. 
 48 Por. ibidem, s. 15-18, gdzie mowa jest o różnych sposobach rozumienia idealizmu i realizmu. 
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ściom, zaś świat realny, pomimo wszystkich naszych spostrzeżeń i przeżyć, mógłby nie 
istnieć. Tym samym czysta świadomość cechuje się samodzielnością, autonomicznością, 
której świat realny zdaje się nie posiadać49. Z tych względów fundamentalną rolę w re-
fleksji Ingardena odgrywa odróżnienie od siebie dwóch sfer (dziedzin): tego, co realne 
oraz tego, co idealne. Myśl ta zaznacza się w wielu miejscach rozważań, zwłaszcza zaś 
tam, gdzie poruszane są kwestie o znaczeniu podstawowym, jak choćby w przypadku 
określenia i podziału tego, co istnieje, na trzy dziedziny: przedmiotów indywidualnych, 
idei oraz czystych jakości (jakości idealnych)50. Przedmioty indywidualne należą do sfery 
tego, co realne, zaś idee i czyste jakości – do sfery tego, co idealne51. 

3.1. Zdaniem Ingardena, proces	to	przedmiot	indywidualny,	czasowo	określony52. 
Tym samym nie jest ani ideą, ani czystą jakością, lecz zalicza się do sfery tego, co realne. 
Całość przedmiotów indywidualnych jest przez Ingardena dzielona na dwie grupy: przed-
miotów czasowo określonych oraz przedmiotów pozaczasowych53. Cechą charaktery-
styczną pierwszej z nich jest to, że ich istnienie pozostaje w ścisłym związku z czasem. 
Ingarden mówi w tym wypadku o „byciu w czasie” tych przedmiotów54. Najdogodniej bę-
dzie zatem przedstawić charakterystykę procesu na tle innych przedmiotów czasowo okre-
ślonych. Pozwoli to lepiej uchwycić zachodzące między nimi podobieństwa i różnice, 
a tym samym odpowiednio wyeksponować cechy charakterystyczne procesów. 

3.2.	 Do przedmiotów czasowo określonych Ingarden zalicza zdarzenia, procesy 
i przedmioty trwające w czasie55. Żaden z nich nie daje się zredukować do pozostałych56.

Zdarzenia polegają na zaistnieniu pewnego stanu rzeczy lub sytuacji, na ich „wkro-
czeniu w byt”57. Zdarzeniem jednakże jest tylko ten jeden moment, w którym zaistniał 
stan rzeczy lub sytuacja. Jak wskazuje Ingarden, zdarzenia „dokonują się i tym samym 

 49 Por. ibidem, s. 20-26, gdzie Ingarden referuje stanowisko Husserla.
 50 Ibidem, s. 49-50. 
 51 Nie sposób w tym miejscu bliżej scharakteryzować tych trzech dziedzin. Wypada zatem ograniczyć 
się do ogólnej uwagi, że dla Ingardena idea „to coś identycznego, czego ewentualnie wiele egzemplifikacji 
może (ale nie musi) realiter istnieć”. Idea nie jest więc niczym realnym. Cechuje się charakterystyczną 
„dwustronną” budową. Każda idea posiada pewne sobie właściwe cechy z tego względu, że jest ideą. Cechy 
te są wspólne wszystkim ideom. Wśród nich występuje m.in cecha posiadania zawartości. Zwartość ta sta-
nowi „drugą stronę” budowy każdej idei, składają się na nią konkretyzacje jakości idealnych, dzięki którym 
idea posiada odniesienie do możliwych przedmiotów indywidualnych (R. Ingarden, O pytaniach esencjal-
nych, [w:] R. Ingarden, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972, s. 367-368 i 375. Por. 
także R. Ingarden, Spór I, s. 50). 
 52 R. Ingarden, Spór I, s. 188-189. 
 53 Ibidem, s. 188. 
 54 Ibidem, s. 188-189. 
 55 Ibidem. 
 56 R. Ingarden, Spór II, s. 404.
 57 R. Ingarden, Spór I, s. 189.
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przestają istnieć”58, a zatem nie posiadają one trwania w czasie, lecz są chwilowe59, zda-
rzenie bowiem „może się spełnić tylko w jednej chwili”60. Jest to podstawowa charakte-
rystyka przysługującego im sposobu istnienia. Zdarzenie istnieje w sposób chwilowy, 
a więc pojawia się i od razu – wraz z przeminięciem tej chwili traci to swoje istnienie, 
stając się częścią przeszłości. Jako przykłady zdarzeń Ingarden podaje „zderzenie się 
dwu ciał, przybycie pociągu na stację, zapalenie się lampy, śmierć człowieka”61.

W zdecydowanie odmienny sposób przedstawia się sprawa z przedmiotami	trwa-
jącymi	w	czasie. Już ich nazwa wskazuje na to, że są one zdolne trwać, a więc przekro-
czyć chwilowość istnienia właściwą zdarzeniom62. Charakterystyczny jest także sposób 
owego trwania. Od pierwszej chwili swego istnienia są one w pełni ukonstytuowane, 
a więc dane „we wszystkich swych własnościach […], jak też i w swej w pełni aktualnej 
naturze”63. W każdej chwili swego istnienia przedmioty te pozostają identyczne same ze 
sobą64. Z tego względu Ingarden stwierdza, że przedmiot trwający w czasie „[…] cały od 
razu wkracza w byt i w aktualność teraźniejszości, a potem równie od razu cały opuszcza 
aktualność teraźniejszości i byt”65. Przykładami takich przedmiotów są dowolne rzeczy, 
jak i istoty żyjące, w tym człowiek66. 

Procesy zajmują pozycję, którą można określić jako pośrednią. Od zdarzeń odróż-
nia je to, że trwają w czasie, a więc nie są chwilowe67. Sposób tego trwania jest jednakże 
odmienny niż w przypadku przedmiotów trwających w czasie. Zdaniem Ingardena, pro-
ces jest złożony z faz, które wraz z upływem czasu, w sposób ciągły, kolejno po sobie 
następują. W wyniku tego następstwa tworzy się proces jako przedmiot. Innymi słowy, 
proces konstytuuje się poprzez swoje fazy68. Z tego względu jest on przez Ingardena 
określany mianem „rozgrywającego się”, dokonującego się w czasie69, „przewijającego 
się” od jednej teraźniejszości w drugą70. Ciągłe przemijanie faz stanowi charakterystycz-
ny rys sposobu istnienia procesów. Dopóki proces trwa, dopóty możemy mówić o jego 
aktualnej fazie. Jak stwierdza Ingarden, „faza aktualna znajduje się wciąż na […] czele, 
a więc dopóki proces się rozgrywa, przedłuża się we wciąż nową fazę aktualną”71. Z tego 

 58 Ibidem. 
 59 Ingarden traktuje chwilowość jako przeciwieństwo trwania w czasie – ibidem, s. 192. 
 60 Ibidem, s. 190. 
 61 Ibidem, s. 189. 
 62 Ibidem, s. 208. 
 63 Ibidem. 
 64 Ibidem. 
 65 Ibidem, s. 213. 
 66 Ibidem, s. 207. 
 67 R. Ingarden, Spór I, s. 194. 
 68 Ibidem.
 69 Ibidem. 
 70 Ibidem, s. 211.
 71 Ibidem, s. 204. Por. także uwagi na s. 194-196 oraz 203-204. 
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względu istnienie procesu jest określane jako jego ciągłe stawanie się72. Do momentu 
dokonania się ostatniej fazy proces nie jest jeszcze w pełni ukonstytuowany. Z kolei 
wraz z dokonaniem się tej fazy jako ukończony, w pełni ukonstytuowany, traci swoją 
aktualność, stając się elementem przeszłości73. Jako przykłady procesów Ingarden poda-
je ruch w przestrzeni, życie człowieka, a także „wszelkie czynności i działania zarówno 
natury czysto fizycznej, jak i psychofizycznej itp.”74.

3.3.	Prezentacja wzajemnych związków pomiędzy poszczególnymi typami przed-
miotów indywidualnych, czasowo określonych stanowi istotny element dopełniający ich 
charakterystykę. Kwestii tej Ingarden poświęca sporo miejsca w swych rozważaniach. 
Zasadnicza obserwacja jest w tej mierze następująca: przedmioty	trwające	w	czasie	są	
podstawą	dla	istnienia	procesów	i	zdarzeń. Rekonstruując te rozważania skupimy się 
przede wszystkim na procesach. 

Zdaniem Ingardena, przedmiot trwający w czasie warunkuje istnienie procesów 
w dwojaki sposób: (1) pod względem formalnym oraz (2) pod względem materialnym75. 
W tym ostatnim przypadku chodzi o to, że rodzaj procesu i jego właściwości zależą od 
rodzaju i właściwości przedmiotu trwającego w czasie, który jest podstawą dla istnienia 
tego procesu76. Dla naszych rozważań podstawowe znaczenie ma przypadek (1). Warun-
kowanie istnienia procesów pod względem formalnym polega na tym, że musi istnieć 
jakiś przedmiot, w którym proces będzie mógł się rozgrywać. Innymi słowy, skoro pro-
ces to ciągła zmiana kolejnych faz, to zarazem musi istnieć coś, w obrębie czego fazy te 
będą mogły zachodzić, a więc coś, co się zmienia, a tym jest przedmiot trwający w cza-
sie77. Zależność tę Ingarden określa mianem bytowego ufundowania procesów78. Prowa-
dzi to jednak do ważnego pytania. Skoro procesy wymagają dla swego istnienia podsta-
wy w postaci przedmiotu trwającego w czasie, to czy nie stoi to w sprzeczności 
z charakterystyką tych przedmiotów (por. pkt 3.2.) jako w pełni ukonstytuowanych już 
od pierwszej chwili swego istnienia i pozostających ciągle identycznymi ze sobą? 

Aby wyjaśnić tę kwestię, Ingarden wprowadza rozróżnienie pomiędzy przedmio-
tem trwającym w czasie a jego stanem. Obie te kategorie zostają sobie przeciwstawio-
ne79. Stan	przedmiotu	trwającego	w	czasie to zespół jego własności, które przedmiot 

 72 Ibidem, s. 204. 
 73 Ibidem, s. 205-206. 
 74 Ibidem, s. 193.
 75 Ibidem, s. 209.
 76 Ibidem. Przykładowo, inne procesy mogą zachodzić w organizmach żywych, inne zaś w materii 
nieożywionej. 
 77 R. Ingarden, Spór I, s. 209-210. Podobne uwagi także w R. Ingarden, Spór II, s. 409.
 78 R. Ingarden, Spór II, s. 409. 
 79 R. Ingarden, Spór I, s. 217. 
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ten nabywa dzięki pewnemu procesowi. Nie jest to więc ogół własności, które przedmiot 
ten posiada od początku swego istnienia, lecz jedynie te, które nabywa później, w wyni-
ku zachodzenia określonych procesów80. Takie ujęcie umożliwia stwierdzenie, że przed-
miot trwający w czasie pozostaje ze sobą tożsamy, choć przyjmuje różne stany (a więc 
zmieniają się niektóre z jego właściwości)81. Dzięki zachodzeniu procesów (które są 
osobnymi przedmiotami indywidualnymi, czasowo określonymi i posiadającymi swoje 
własne właściwości) możliwa jest zmiana własności przedmiotów trwających w cza-
sie82. Ten związek procesów z przedmiotami trwającymi w czasie może być, wedle In-
gardena, dwojakiego rodzaju: procesy mogą się rozgrywać w obrębie tych przedmiotów 
lub też pomiędzy tymi przedmiotami83. 

Wreszcie pozostaje kwestia wzajemnej relacji zdarzeń i procesów. Również zda-
rzenia dokonują się w obrębie lub w związku z przedmiotami trwającymi w czasie i bez 
nich nie mogą zaistnieć. Zdarzenia jednakże wymagają dla swego istnienia także proce-
sów. Początkiem, zakończeniem lub punktem przecięcia się dwóch procesów jest bo-
wiem zawsze zdarzenie, a więc pewien stan faktyczny, od którego proces bierze swój 
początek lub ku któremu zmierza84.

W oparciu o powyższe uwagi możemy zatem przedstawić następujący ogólny ob-
raz powiązań pomiędzy trzema kategoriami przedmiotów indywidualnych, czasowo 
określonych. Początkiem	lub	końcem	procesu	jest	zawsze	jakieś	zdarzenie,	a	więc	
proces	rozpoczyna	się	od	pewnego	stanu	rzeczy	lub	też	do	niego	zmierza.	Aby	jaki-
kolwiek	proces	mógł	zajść,	niezbędny	jest	przedmiot	trwający	w	czasie,	w	ramach	
którego	 lub	w	związku	z	którym	 taki	proces	będzie	mógł	 się	 rozegrać.	Zarazem	
zajście	takiego	procesu	powoduje	zmianę	własności	tego	przedmiotu,	tworząc	w	ten	
sposób	nowy	jego	stan.	

3.4. Podsumowując, wypada podkreślić następujące cechy charakterystyczne dla 
Ingardenowskiego rozumienia procesu. Po pierwsze, ścisły i nierozerwalny związek 
z czasem. Proces jest przedmiotem indywidualnym, czasowo określonym, a to znaczy, 
że nie może istnieć w sposób pozaczasowy (jak idee lub czyste jakości). Po drugie, pro-
ces jako przedmiot jest w pełni ukonstytuowany dopiero w chwili dokonania się jego 

 80 Ibidem, s. 215-217. 
 81 To, co decyduje o identyczności przedmiotu trwającego w czasie, to pewien stały zespół własności, 
który nie podlega zmianom, a więc – wedle jednego z określeń Ingardena – „identyczne jądro przedmiotu 
trwającego w czasie” (ibidem, s. 218). 
 82 Celem uzupełnienia warto dodać, że Ingarden wyróżnia trzy typy przedmiotów trwających w czasie, 
a mianowicie przedmioty: (1) bezwzględnie niezmienne, (2) podlegające zmianie pod jakimś względem 
oraz (3) wielokrotnie zmieniające się wedle jakiegoś rytmu (ibidem, s. 213). Powyższe uwagi dotyczące 
zmiany dotyczą tylko tych dwóch ostatnich kategorii.
 83 R. Ingarden, Spór II, s. 408. 
 84 Ibidem, s. 405. 
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ostatniej fazy, a więc w chwili, w której traci swoją aktualność. Oznacza to, że przez cały 
czas trwania procesu mamy do czynienia z przedmiotem, który dopiero się konstytuuje. 
Po trzecie, to konstytuowanie się polega na następstwie faz, z których tylko jedna jest 
zawsze aktualna. Po czwarte, proces nie może zachodzić bez przedmiotu trwającego 
w czasie, który jest podłożem dla tego procesu. 

4. Dotychczas zaprezentowane uwagi pozwalają na przejście do głównego pytania tej 
pracy, a mianowicie: czy	odpowiedzialność	można	uznać	za	proces	w	przedstawio-
nym	tu	rozumieniu? Innymi słowy, czy odpowiedzialność to przedmiot indywidualny, 
czasowo określony, który konstytuuje się w ciągłym następstwie kolejnych faz, aż do 
osiągnięcia swej pełni wraz z przeminięciem ostatniej z nich? 

Podejmując próbę odpowiedzi, w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się samej od-
powiedzialności. Ingarden wyróżnia cztery sytuacje, w których ona występuje. W każ-
dym z tych przypadków mamy do czynienia z odpowiedzialnością kogoś i za coś. Ozna-
cza to, że w obrębie tych sytuacji występują pewne stałe elementy. Nie wdając się w spór 
co do ich wyliczenia, przyjmijmy na potrzeby dalszych rozważań wyłącznie te, które 
wydają się niezbędnym minimum. Są one następujące85: (a) podmiot, czyli ten, kto jest 
odpowiedzialny; (b) przedmiot, a więc to, za co ktoś jest odpowiedzialny; (c) związek	
pomiędzy	podmiotem	i	przedmiotem	odpowiedzialności.

Podmiotem, jak już była o tym mowa w pkt 2.1., jest	 człowiek, osoba ludzka 
wolna w swych decyzjach i czynach. Jako istota żyjąca jest ona w świetle Ingardenow-
skiej ontologii przedmiotem trwającym w czasie. Za	przedmiot	odpowiedzialności	
można	uznać	aksjologicznie	nieobojętny	czyn	człowieka	wraz	jego	rezultatem	(por. 
pkt 2.4.). Odpowiedzialnym jest się bowiem za swoje zachowanie i jego konsekwencje. 
Na gruncie ontologii Ingardena zachowanie to proces, zaś jego rezultat to pewne zda-
rzenie, stanowiące zakończenie tego procesu. Jeżeli zatem chcielibyśmy mówić o od-
powiedzialności jako pewnym procesie, to należałoby uznać, że zachodzi on pomiędzy 
dwoma (lub więcej) przedmiotami trwającymi w czasie, a więc osobą ludzką (jako 
działającym) a innymi osobami, względnie rzeczami, których w jakiś sposób zachowa-
nie podmiotu sprawczego dotyczy. 

W dalszej kolejności wypada rozważyć, czy odpowiedzialność ma strukturę fazo-
wą, a w szczególności, czy za fazy można byłoby uznać wyróżnione przez Ingardena 
sytuacje występowania odpowiedzialności (lub też jakiś element występujący w ich ob-
rębie). Podejmując ten problem, zwróćmy bliższą uwagę na kwestię związku pomiędzy 
podmiotem i przedmiotem odpowiedzialności. Skoro mamy do czynienia z odpowie-

 85 Co do ogólnych uwag na temat struktury odpowiedzialności por. zwłaszcza J. Filek, Ontologizacja 
odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Kraków 1996, s. 21.
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dzialnością kogoś i za coś, to tym samym wskazuje to na istnienie pewnego powiązania 
pomiędzy tymi dwoma elementami. Co więcej, ten sam podmiot i przedmiot mogą wy-
stąpić w każdej z czterech wyróżnionych przez Ingardena sytuacji odpowiedzialności. 
Skłania to zatem do poszukiwania źródła odmienności pomiędzy tymi sytuacjami nie 
w ich podmiocie lub przedmiocie, ale właśnie w owym związku. Przytoczona w pkt 2 
rekonstrukcja stanowiska Ingardena pozwala na uchwycenie w przypadku każdej z sytu-
acji S1 – S4 pewnej cechy charakterystycznej, którą potraktować można jako treściowy 
opis tego, czym jest w danym przypadku powiązanie podmiotu z przedmiotem odpowie-
dzialności. I tak:

w przypadku bycia odpowiedzialnym (sytuacja S1) – jest nim 1) fakt	zrealizowania 
przez podmiot pewnego czynu; 
w przypadku podejmowania odpowiedzialności (sytuacja S2) – jest nim 2) fakt	uzna-
nia przez podmiot ciążącej na nim odpowiedzialności i przyjęcia postawy wyra-
żającej gotowość spełnienia wynikających stąd wymogów; 
w przypadku pociągania do odpowiedzialności (sytuacja S3) – jest nim 3) aktywność	
osoby	 trzeciej, która podejmuje działania zmierzające do wyciągnięcia konse-
kwencji z popełnienia przez inną osobę czynu rodzącego odpowiedzialność;
w przypadku działania odpowiedzialnego (sytuacja S4) – jest nim 4) podejmowanie	
realizacji	pewnego	czynu	przy	stałym	rozeznaniu	jego	związku	ze	sferą	warto-
ści i przy świadomości ewentualnej odpowiedzialności za ten czyn. 
Zdaniem Ingardena, sytuacje S1 – S3 są od siebie wzajemnie niezależne, co ozna-

cza, że wystąpienie jednej z nich nie pociąga za sobą konieczności wystąpienia kolejnej. 
Fakt bycia odpowiedzialnym za określone zachowanie nie oznacza, że ktoś może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności lub też że podejmie za nie odpowiedzialność86. Pomi-
mo tej niezależności pomiędzy sytuacjami S1 – S3 zachodzą „związki sensowe”, które 
wyrażają się w następującej zależności: „Skoro jest się za coś odpowiedzialnym, powin-
no się również wziąć za to odpowiedzialność i zostać pociągniętym do odpowiedzialno-
ści. Gdy pomimo faktu, że ponosi się odpowiedzialność, nie podejmuje się jej czy nawet 
odmawia uczynienia tego, to jest się odpowiedzialnym za to, że się tak postępuje”87. 
Wynika stąd, że jakkolwiek sytuacje odpowiedzialności S1 – S3 są od siebie niezależne, 
tym niemniej istnieje taki sposób ich wzajemnego powiązania, który, zdaniem Ingarde-
na, powinien wystąpić, gdyż tylko wtedy będziemy mieli do czynienia z prawidłową 
realizacją odpowiedzialności. Tak rozumiany związek sensowy wyraża możliwość zmia-
ny jednej sytuacji odpowiedzialności w drugą88. Co więcej, spośród możliwych kombi-

 86 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 74.
 87 Ibidem.
 88 W konkretnym przypadku może wystąpić tylko jedna z sytuacji S1 – S3, możliwe jest jednakże 
wystąpienie dwóch lub trzech. W rezultacie pomiędzy tym samym podmiotem i przedmiotem odpowiedzial-
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nacji wzajemnych wystąpień, tylko jedna zajmuje miejsce uprzywilejowane, a mianowi-
cie przypadek, kiedy sytuacja S1 przekształca się w S2, doprowadzając do wypełnienia 
wymogów wynikających z odpowiedzialności, ewentualnie przechodząc przez sytuację 
S3, czyli bycia pociąganym do odpowiedzialności89. Wyłania się tutaj zatem określony 
porządek następowania sytuacji odpowiedzialności. Zarazem można mówić o powinno-
ści takiego działania ze strony osoby działającej, jak i innych osób, aby doprowadzić do 
przekształcenia sytuacji odpowiedzialności wedle prawidłowej kolejności. Innymi sło-
wy, podmioty zaangażowane w relację odpowiedzialności powinny dążyć do jej zmiany 
z sytuacji S1 poprzez S2 aż do pełnej realizacji jej wymogów, przechodząc ewentualnie 
przez sytuację S3. Taki wymóg formułują wartości (a zwłaszcza wzmiankowana w pkt 
2.2. wartość sprawiedliwości), nakazując podjęcie stosownego działania, które pozwoli 
na odciążenie się od odpowiedzialności (w przypadku zrealizowania negatywnej warto-
ści)90. Stąd też wynika owa kolejność, od sytuacji S1, a więc od obciążenia się negatyw-
ną wartością, po S2, czyli podjęcie ciążącej odpowiedzialności, aż do pełnej realizacji 
wynikających zeń wymogów. 

Dodać zarazem należy, że powyżej zaprezentowany sposób rozumienia związku 
sensowego odnosi się przede wszystkim do sytuacji popełnienia przez sprawcę czynu 
ocenianego w sposób negatywny. Jak już wspomniano, Ingarden nie rozwinął szerzej 
kwestii odpowiedzialności w przypadku realizacji przez sprawcę wartości pozytywnej. 
W rozprawie O odpowiedzialności zostało zaznaczone, że w takiej sytuacji sprawca uzy-
skuje zasługę (na tym polega jego bycie odpowiedzialnym), zaś jej rozpoznanie, uznanie 
i (ewentualne) wynagrodzenie spoczywa już na osobach trzecich91. Sugerowałoby to, że 
nie zachodzi w takim wypadku konieczność podejmowania odpowiedzialności przez 
tego sprawcę lub pociągania go do niej. Tym samym uprawnia to do stwierdzenia, że 
omawiany tutaj związek sensowy w najpełniejszy sposób ujmuje sytuacje odpowiedzial-
ności w przypadku realizacji wartości negatywnej. 

Powyżej wskazano, że, zdaniem Ingardena, powinno dojść do przekształcenia sy-
tuacji S1 w S2 i ewentualnie w S3. Postawić należy jednakże pytanie, jakie znaczenie 
ma w tym kontekście sytuacja działania odpowiedzialnego (S4)? Jako oczywiste nasu-
wa się spostrzeżenie, że zanim będziemy mogli uznać, że ktoś jest odpowiedzialny (sy-
tuacja S1), niezbędne jest zrealizowanie przez niego określonego zachowania. Tym sa-
mym działanie w sposób odpowiedzialny (S4) poprzedza wszelkie dalsze sytuacje 

ności sytuacja S1 może się zmienić w S2 (lub S3), zaś ta w S3 (lub S2). 
 89 Jak się bowiem wydaje, nie w każdym przypadku niezbędne (lub w ogóle możliwe) będzie pocią-
gnięcie kogoś do odpowiedzialności. Podobnie wskazać można na takie sytuacje, gdy pociąganie do odpo-
wiedzialności będzie konieczne dla prawidłowej realizacji odpowiedzialności. Odpowiedzialność karna 
zdaje się być tutaj wymownym przykładem. 
 90 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 93 oraz idem, Ontyczne…, s. 92. 
 91 R. Ingarden, O odpowiedzialności…, s. 93.
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odpowiedzialności (S1 – S3). Jeżeli zatem sprawca ponosi odpowiedzialność rozumia-
ną jako pewien ciężar, to tym samym wiemy, że jego działanie nie było odpowiedzialne. 
Jeżeli zaś jego odpowiedzialność wyraża się w uzyskaniu zasługi, to zarazem znaczy, że 
spełnił wymogi działania odpowiedzialnego. Na tej podstawie można wyprowadzić 
wniosek, że działanie w sposób odpowiedzialny (S4) istotnie warunkuje dalszy prze-
bieg odpowiedzialności, a więc to, czy rozwinie się ona w konieczność podjęcia pono-
szonej odpowiedzialności (w przypadku braku działania odpowiedzialnego i zrealizo-
wania czynu ocenianego w sposób negatywny), czy doprowadzi do uzyskania przez 
sprawcę zasługi (w przypadku działania odpowiedzialnego i zrealizowania czynu 
w sposób pozytywny). 

Niemniej jednak rola, jaką spełnia sytuacja S4, wydaje się głębsza. Z samego cha-
rakteru działania w sposób odpowiedzialny wynika, że ma ono znaczenie nie tylko przed 
popełnieniem zachowania, które może rodzić odpowiedzialność (pozytywną lub nega-
tywną), ale także i po jego popełnieniu, a więc wtedy, kiedy podmiot sprawczy ustosun-
kowuje się do tak zrealizowanego czynu. W przypadku odpowiedzialności rozumianej 
negatywnie jej podejmowanie (sytuacja S2) stanowi jak przejaw działania w sposób od-
powiedzialny. Podmiot rozpoznaje sytuację obciążenia odpowiedzialnością za swe złe 
zachowanie i podejmuje aktywność ukierunkowaną na uczynienie zadość wymogom tej 
odpowiedzialności. W podobny sposób wypada oceniać sytuację pociągania do odpo-
wiedzialności (S3). Także i w tym wypadku sprawca może bądź zaakceptować ten fakt 
i mu się poddać, jak i przeciwstawić się mu, skutkiem czego dojdzie do zaciągnięcia 
nowej odpowiedzialności. Kwestia odpowiedzialnego działania (S4) pozostaje zatem 
aktualna w kontekście wszystkich pozostałych sytuacji odpowiedzialności. To bowiem, 
jaki będzie charakter działania podjętego przez podmiot sprawczy, nie tylko wpływa na 
dalszy przebieg już istniejącej odpowiedzialności, ale także może przyczynić się do za-
istnienia nowej odpowiedzialności. Tym samym także sytuacja działania w sposób od-
powiedzialny da się usytuować w ramach związków sensowych, występujących pomię-
dzy pozostałymi sytuacjami odpowiedzialności. 

4.1.	 W świetle dotychczasowych rozważań można zatem udzielić odpowiedzi 
twierdzącej na postawione na początku tej pracy pytanie. Odpowiedzialność pozwala się 
ujmować jako proces. 

Każde zachowanie się człowieka, które pozostaje w związku z wartościami (a do-
kładniej przedmiotami indywidualizującymi lub konkretyzującymi te wartości), to prze-
jaw sytuacji S4, a więc działania odpowiedzialnego. Jako zachowanie się stanowi ono 
proces. Zarazem ze względu na swój związek z wartościami jest ono aksjologicznie nie-
obojętne, gdyż ukierunkowane na jakąś określoną wartość. Realizując to zachowanie, 
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dochodzi do realizacji tej wartości – lub ogólnie: wchodzi się w interakcję z tą wartością. 
Skoro zatem zachowanie to, począwszy od momentu podjęcia decyzji aż po jej realiza-
cję, określamy mianem procesu, to wydaje się, że jak najbardziej zasadnie moglibyśmy 
określić tym samym mianem odpowiedzialność, która wraz z tym działaniem się rozgry-
wa. Każda faza zachowania się-procesu ma bowiem swoje znaczenie aksjologiczne 
i swój wpływ na realizację określonej wartości. Tym samym wraz z zachowaniem się 
rozgrywałaby się odpowiedzialność jako odrębny, choć ściśle powiązany, proces. Ozna-
cza to zarazem, że sytuacji S4 nie sposób określić mianem fazy odpowiedzialności rozu-
mianej jako proces. Określenie sytuacji S4 odnosi się bowiem do całości działania odpo-
wiedzialnego. 

Opis ten pozostaje aktualny zarówno co do odpowiedzialności, którą w Wykładach 
z etyki Ingarden określa mianem odpowiedzialności przed czynem, jak i odpowiedzial-
ności po czynie, a więc i odpowiedzialności związanej z realizacją wartości negatywnej, 
jak i pozytywnej. Jeżeli sprawca zrealizował swym zachowaniem negatywną wartość, 
to staje się odpowiedzialny (sytuacja S1). Jak już była o tym mowa, zdaniem Ingardena 
sytuacja ta to stan faktyczny nakładający się na sprawcę. W świetle kategorii ontologicz-
nych możemy go określić mianem zdarzenia. Pewna osoba zachowała się w określony 
sposób, uzyskując jakiś rezultat. To zaistnienie aksjologicznie nieobojętnego (w tym 
wypadku negatywnego rezultatu) stanowi właśnie zdarzenie. Kończy ono proces, jakim 
jest zachowanie się sprawcy, zarazem zaś rozpoczynałoby nowy proces, jakim jest nowa 
możliwość działania w sposób odpowiedzialny, tym razem ukierunkowanego na to, aby 
się od tej odpowiedzialności odciążyć. Tym samym sytuacja odpowiedzialności określa-
na jako S1 nie stanowiłaby fazy odpowiedzialności, lecz zdarzenie rozpoczynające prze-
bieg kolejnego procesu – odpowiedzialności. Całość zaś tego procesu znowu można 
z powodzeniem określić jako działanie odpowiedzialne, a więc jako sytuację S4. Nie-
mniej jednak ze względu na jego specyfikę, jaką jest związek z wartościami negatywny-
mi, możliwe jest jego opisanie w sposób bardziej szczegółowy. W rezultacie można 
uznać, że wyodrębnienie sytuacji podejmowania odpowiedzialności (S2) i bycia do niej 
pociąganym (S3) stanowi wyodrębnienie pewnych szczegółowych momentów tej odpo-
wiedzialności.

5. Zaprezentowane tutaj uwagi miały na celu rozpoznanie, na ile zasadne jest ujmo-
wanie odpowiedzialności jako procesu, biorąc za przykład koncepcję Ingardena. Roz-
ważania te nie aspirują do miana kompletnych i wyczerpujących. Stanowią raczej próbę 
rozpoznania pewnego kierunku argumentacji, który starałby się połączyć ustalenia ba-
dań ontologicznych i refleksji nad odpowiedzialnością w myśli Ingardena. Udzielając 
pozytywnej odpowiedzi na główne pytanie tej pracy, a więc przyjmując możliwość ro-
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zumienia odpowiedzialności jako procesu na gruncie myśli Ingardena, możemy zarazem 
podsumować dotychczasowe rozważania następującymi uwagami.

Po pierwsze, rodzaj związku pomiędzy podmiotem i przedmiotem odpowiedzial-
ności jest na gruncie koncepcji Ingardena elementem charakteryzującym każdorazową 
sytuację występowania odpowiedzialności. Po drugie, związek ten może podlegać zmia-
nom, które powodują przekształcenie jednej sytuacji odpowiedzialności w drugą. Po 
trzecie, możliwe jest wskazanie na oczekiwany porządek, wedle którego zmienność ta 
powinna przebiegać. Po czwarte, skoro istnieje pewna pożądana kolejność zmian sytu-
acji odpowiedzialności, tym samym zmienność ta stanowi ważną cechę charakteryzują-
cą fenomen odpowiedzialności. Zmiana zatem nie tylko tkwi u podłoża wyróżnienia 
sytuacji S1 – S4, ale także jest wymagana dla realizacji odpowiedzialności. Fenomen 
odpowiedzialności w sposób, w jaki ujmuje go Ingarden, jawi się zatem jako coś, czego 
nie sposób sprowadzić do jednowymiarowego i statycznego zdarzenia, stosunku lub ce-
chy stanu faktycznego. Przeciwnie, odpowiedzialność jest czymś, w czym jest już zada-
na potencja, przez co podatność na zmiany jest jej podstawową cechą charakterystyczną. 
Co więcej, realizacja owej potencji i dokonanie przekształceń jednej sytuacji odpowie-
dzialności w drugą stanowi o właściwym ustosunkowaniu się podmiotu do tej odpowie-
dzialności i w konsekwencji realizacji pożądanych przez tę odpowiedzialność wartości. 

Odnosząc się zaś do możliwości wykorzystania niniejszych rozważań w refleksji 
prawnej, wypada zwrócić uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze, rozważania Ingar-
dena dostarczają ogólnych teoretycznych podstaw dla mówienia o odpowiedzialności. 
Ingarden nie ogranicza się tutaj do jakiegoś konkretnego przypadku odpowiedzialności, 
lecz próbuje opisać odpowiedzialność jako taką. Z tego względu opis odpowiedzialności 
można z powodzeniem zastosować jako teoretyczną podstawę dla próby opisu odpowie-
dzialności prawnej lub jakiegoś konkretnego jej rodzaju. Po drugie, potraktowanie odpo-
wiedzialności jako procesu zwraca szczególną uwagę na to, że odpowiedzialność jest 
pewną całością, która kształtuje się poprzez powiązane ze sobą fazy. Wskazuje to zatem 
na to, że zarówno regulacje materialnoprawne, jak i procesowe, a w przypadku prawa 
karnego – także i wykonawcze, łącznie składają się na to, co stanowi o realizacji kon-
kretnego rodzaju odpowiedzialności prawnej. Sugerowałoby to zatem, że w tych wszyst-
kich przypadkach, kiedy przedmiotem refleksji (czy to związanej z rozważaniami teore-
tycznymi, czy też w związku z procesem stanowienia lub wykładni prawa) staje się 
zagadnienie odpowiedzialności, można zastanowić się nad przyjęciem perspektywy ho-
listycznej, starającej się uwzględnić całość poszczególnych etapów (faz) tej odpowie-
dzialności, które składają się na jej ostateczną realizację. 
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Paradoks obowiązywania prawa na przykładzie sporu 
o Trybunał Konstytucyjny 

Abstrakt
W rozdziale autor rozważa niektóre problemy logiczne związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 9 grudnia 2016 r., w którym Trybunał rozstrzygał kwestię konstytucyjności ustawy nowe-
lizującej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. W odniesieniu do powyższego orzeczenia powstała 
wątpliwość, czy Trybunał powinien orzekać w oparciu o przepisy ustawy będącej przedmiotem kon-
troli, czy też w oparciu o przepisy obowiązujące wcześniej. Autor wykazuje, że sytuacja, w której te 
same przepisy stanowią zarówno podstawę, jak i przedmiot rozstrzygnięcia, nie prowadzi wprawdzie 
do sprzeczności logicznej, jednak w świetle obowiązującego w Polsce prawa sytuacja taka posiada 
charakter paradoksu: orzeczenie TK wydane na podstawie przepisów, o których konstytucyjności 
tenże TK orzeka, byłoby albo nielegalne, ponieważ pozbawione podstawy prawnej, albo niezgodne 
z konstytucją z uwagi na to, że z góry wymuszone.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 9 marca 2016 w sprawie o sygnaturze K47/15 
(zgodność ustawy nowelizującej prawo o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 
2015 r. – dalej Noweli) TK podniósł następującą kwestię:

„Trybunał stwierdza, że jego […] orzeczenie dotyczy przepisów ustawy o TK, któ-
re mają być jednocześnie podstawą prawną czynności orzeczniczych Trybunału, w tym 
istotnych czynności procesowych, służących wydaniu tego orzeczenia. Nie można zaak-
ceptować sytuacji, w której przedmiot sporu prawnego przed Trybunałem jest zarazem 
ustrojową i proceduralną podstawą rozstrzygnięcia tego sporu. Ewentualne orzeczenie 
Trybunału o niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów prowadziłoby wówczas do 
podważenia samego procesu orzekania (i w konsekwencji jego rezultatu ‒ wyroku) jako 
przeprowadzonego na niekonstytucyjnej podstawie. Paradoks ten, będący następstwem 
m.in. zaskarżenia przepisów ustawy o TK dotyczących organizacji i trybu działania sądu 
konstytucyjnego w procedurze następczej kontroli konstytucyjności ustawy, spowodo-
wał, że rozpoznanie sprawy należy rozpocząć od ustalenia właściwych ram orzekania 
w niniejszej sprawie.

[…] Ocena zgodności z Konstytucją ustawy regulującej tryb postępowania przed 
Trybunałem musi mieć charakter priorytetowy. Trybunał Konstytucyjny nie może dzia-
łać (w tym zwłaszcza orzekać) na podstawie przepisów, które zostały zaskarżone i budzą 
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istotne wątpliwości pod względem zgodności z Konstytucją. Tworzyłoby to zagrożenie 
orzekania w sprawach zawisłych przed Trybunałem, naruszałoby prawa i wolności oby-
wateli oczekujących na rozpoznanie skargi konstytucyjnej czy pytania prawnego, a tak-
że wpływałoby na stabilność i przewidywalność systemu prawa (por. wspomniane po-
stanowienie o sygn. K 47/15)”1.

Podobne stanowisko znalazło się w opiniach nadesłanych przez Fundację Batorego 
i Naczelną Radę Adwokacką. W szczególności NRA zauważyła, że (K_47_15_NRA 
_2016  _02_02), „ewentualny wyrok stwierdzający jej [ustawy] niekonstytucyjność nie 
może być na niej oparty. Gdyby tak było, dochodziłoby do konstytucyjnej sprzeczności: 
wyrok stwierdzający niekonstytucyjność byłby wydany na podstawie niekonstytucyj-
nych przepisów, a tym samym byłby wadliwy. Aby nie doprowadzić do takiej sprzecz-
ności, TK nie może orzekać o konstytucyjności Nowelizacji w oparciu o jej przepisy”.

Natomiast wedle stanowiska Prokuratora Generalnego sprawa powinna być roz-
strzygana wedle przepisów Nowelizacji, tj. na podstawie art. 197 Konstytucji RP prze-
widującego, że tryb działania TK określa ustawa. 

Krótko mówiąc, powstał problem, czy można orzekać o konstytucyjności ustawy, po-
wiedzmy U, wprowadzającej określoną procedurę, powiedzmy P, przy czym procedura ta 
dotyczy postępowania przez organem, powiedzmy O, rozstrzygającym o tym, czy U	jest 
konstytucyjna czy nie. Dodatkowo, owe przepisy proceduralne zostały zaskarżone do O, co 
znaczy, że organ ten, w analizowanym przypadku TK, musi rozważyć ich konstytucyjność. 
TK w cytowanym uzasadnieniu wskazuje na paradoks, aczkolwiek nie formułuje go do-
kładnie. Bardziej instruktywne jest stanowisko NRA wskazujące na sprzeczność (nazwaną 
„konstytucyjną”) polegającą na tym, że wyrok orzekający o niekonstytucyjności Noweli 
byłby wadliwy jako podjęty na podstawie przepisów uznanych za niekonstytucyjne. Mó-
wiąc inaczej, ewentualne orzeczenie TK o niekonstytucyjności Noweli, podjęte na podsta-
wie P	wprowadzonej przez Nowelę samo obaliłoby jego prawomocność. Jak wiadomo TK 
orzekł niekonstytucyjność Noweli, także w zakresie P	uzasadniając swoje stanowisko bez-
pośrednim zastosowaniem Konstytucji RP z 1997 r.  

Gdy toczyła się streszczona dyskusja, zadzwonił do mnie znajomy i zapytał, czy do 
postawionego zagadnienia można zastosować twierdzenie Kurta Gödla (udowodnione 
w 1931 r.) o niezupełności bogatych (tj. zawierających arytmetykę liczb naturalnych) 
systemów formalnych. Ideę Gödla można przedstawić w następujący sposób. Rozważ-
my zdanie Z stwierdzające, że Z nie jest dowodliwe. Jeśli Z jest prawdziwe, nie jest 
dowodliwe, a jeśli jest fałszywe  – jest dowodliwe. Wszelako każdy dowód dedukcyjny 
jest rozumowaniem polegającym na wykazaniu, że to, co jest dowodzone, wynika lo-

 1 Cyt. wedle http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/nie-tylko-dla-mediow/K_47_15_wyrokTK_2016_03_09_
ADO.pdf [dostęp 11.10.2017].

http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/nie-tylko-dla-mediow/K_47_15_wyrokTK_2016_03_09_ADO.pdf
http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/nie-tylko-dla-mediow/K_47_15_wyrokTK_2016_03_09_ADO.pdf
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gicznie z założeń uznanych za prawdziwe. Reguły logiki nie mogą jednak prowadzić od 
prawdy do fałszu, a skoro tak, to trzeba uznać, że zdanie Z nie da się udowodnić, tj. że 
nie jest dowodliwe. Bardziej formalnie (ale także z uproszczeniami), sprawa wygląda 
tak. Gödel pokazał, jak zdanie Z oraz jego negację nie-Z można wyrazić w języku aryt-
metyki liczb naturalnych. Załóżmy, że arytmetyka jest niesprzeczna. Znaczy to, że po-
siada model, w którym jej aksjomaty są prawdziwe. Dowód polega na pokazaniu, że 
zdania Z i nie-Z nie są dowodliwe w arytmetyce, co znaczy, że arytmetyka jest niezupeł-
na. Nadto Z jest zdaniem prawdziwym w tzw. standardowym modelu arytmetyki. Wynik 
Gödla jest zaskakujący, ale nie stanowi paradoksu w sensie bycia antynomią. 

Rozważmy teraz zdanie „Ja teraz kłamię” i oznaczmy je literą K. Zdefiniujmy 
kłamstwo jako powiedzenie fałszu. W związku z tym K przyjmuje postać „Ja teraz mó-
wię fałsz”. Jeśli K jest prawdziwe, to jest fałszywe, a jeśli prawdziwe, jest fałszywe. 
Ponieważ oba założenia prowadzą do sprzeczności (jeśli K, to nie-K, jeśli nie-K, to K), 
otrzymujemy, że K jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy jest fałszywe, a więc mamy 
sprzeczność. Jest to tzw. paradoks (antynomia) Kłamcy, często przedstawiany w takiej 
oto formie. Kreteńczycy byli znani z tego, że kłamali. Rozważmy zdanie K’ „Wszyscy 
Kreteńczycy kłamią” wypowiedziane przez jakiegoś Kreteńczyka. Jeśli K’ jest prawdą, 
to nie wszyscy Kreteńczycy kłamią, a więc nasz Kreteńczyk wypowiedział zdanie fał-
szywe. Jeśli jednak K’ jest fałszem, to znaczy tyle tylko, że istnieje zdanie wypowiedzia-
ne przez jakiegoś Kreteńczyka, które jest prawdziwe. Ponieważ nie musi to być K’, 
sprzeczność nie powstaje. W obu przypadkach, okazuje się, że K’ jest fałszem. Tak więc 
paradoks Kłamcy trzeba przedstawiać przy pomocy zdania K, a nie zdania K’, aczkol-
wiek konsekwencje tego drugiego też są zaskakujące. 

Zdania Z i K są semantycznie samozwrotne, tj. orzekają coś (jakieś własności) 
o samych sobie. Od dawna zwracano uwagę na to, że semantyczna samozwrotność do-
starcza rozmaitych kłopotów. Niemniej jednak nie jest tak, że trudności pojawiają się 
w każdym przypadku. Zdanie Z nie prowadzi do sprzeczności w przeciwieństwie do 
zdania K. Nie jest paradoksalne zdanie „Teraz mówię prawdę”, przynajmniej o ile stosu-
jemy logikę z prawdziwością jako wartością wyróżnioną. Zdanie K’ jest wprawdzie 
dziwne, ale też wewnętrznie koherentne. Nie są paradoksalne takie wypowiedzi, jak (i) 
„To zdanie składa się z sześciu słów” (jest ono fałszywe) i (ii) „To zdanie składa się 
z siedmiu słów” (jest ono prawdziwe fałszywe), przy czym zaimek wskazujący „To” 
w obu przypadkach odnosi się do zdania, w którym ten zaimek występuje w odpowied-
nim miejscu niniejszego artykułu, tj. albo do zdania wyżej oznaczonego jako (i), albo do 
zdania oznaczonego jako (ii). Jeśli jakieś zdanie samo zwrotne jest paradoksalne, trzeba 
to wyraźnie pokazać.
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Ani rozumowanie Gödla, ani zdanie Kłamcy nie dostarczają narzędzi do analizy 
sytuacji, w której procedura P	jest aplikowana do samej siebie. Można oczywiście sfor-
mułować paradoks obowiązywania, analogiczny do antynomii Kłamcy. Niech kodeks 
C	wydany zgodnie z zasadami legislacji składa się składa się tylko z jednego przepisu, 
mianowicie (1) „kodeks C	nie obowiązuje”. Wtedy jeśli zdanie (1) obowiązuje, to nie 
obowiązuje, a jeśli (1) nie obowiązuje, to (1) obowiązuje. Biorąc pod uwagę treść (1) 
otrzymujemy, że C	obowiązuje wtedy i tylko wtedy, gdy C	nie	obowiązuje. Wprawdzie 
powyższe rozumowanie jest bez zarzutu, ale trudno przyjąć, że ma jakiekolwiek znacze-
nie praktyczne. Kwestia samozwrotności pojawiła się jednak w teorii prawa. Hans Kel-
sen zajmował się kryteriami obowiązywania prawa. Jak wiadomo, ściśle oddzielił kwe-
stie normatywne od kwestii faktycznych. Problem obowiązywania prawa należy do 
sfery normatywnej. Pytamy, dlaczego obowiązuje norma N i odpowiadamy, że dlatego, 
i została prawomocnie wydana. Znaczy to, że istnieje norma N’, która gwarantuje obo-
wiązywanie normy N. Trzeba teraz postawić pytanie o obowiązywanie normy N’, co 
prowadzi do potrzeby wskazania normy N’’ itd. Ponieważ nie można tego rozumowania 
prowadzić ad infinitum, trzeba przyjąć normę podstawową, powiedzmy N*, jako źródło 
obowiązywania wszystkich innych norm. Ale wtedy trzeba przyjąć, że N* jest źródłem 
obowiązywania dla samej siebie, co jednak jest wykluczone, skoro każda norma obo-
wiązuje relatywnie do innej normy. W konsekwencji, N* obowiązuje i nie obowiązuje. 
Nie będę rozważał zasadności kelsenowskiego rozwiązania tej trudności ani innych pro-
pozycji w tym zakresie. Moim celem było jedynie wskazanie, że samozwrotność w dzie-
dzinie normatywnej rodzi problemy. 

Z powodów przedstawionych wyżej moja odpowiedź na pytanie zadanie mi przez 
telefon była przecząca. Nie można też posłużyć się rozumowaniem à la Kelsen, ponie-
waż kwestia orzeczenia o konstytucyjności Noweli rozgrywa się wewnątrz prawa, 
w szczególności w kontekście Konstytucji RP z 1997 r, której obowiązywania nie kwe-
stionuje się. Z drugiej strony, można łatwo wykazać, że zastosowanie ustawy U do niej 
samej może prowadzić do paradoksu. TK, badając konstytucyjność danej ustawy, ma 
dwie możliwości. Po pierwsze, może stwierdzić, że ustawa jest konstytucyjna lub, po 
drugie, może stwierdzić, że nie jest konstytucyjna. Oba te rozwiązania muszą być praw-
nie zagwarantowane i zgodne z konstytucją. W szczególności TK, badając daną ustawę, 
stosuje określone przepisy proceduralne, które prowadzą do takich lub innych skutków 
prawnych, nie mogących kolidować z zasadami konstytucyjnymi.

Niech U oznacza Nowelę, a P	– procedurę przez nią wprowadzoną. Mamy dwa 
stanowiska dotyczące tego, czy TK oceniając konstytucyjność U	ma stosować P,	czy też 
nie. Prokurator Generalny uznał, że ma stosować, TK – że nie. Wykażę, że to drugie 
stanowisko jest trafne. Jeśli TK orzekłby niekonstytucyjność P, orzeczenie jest wydane 
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na mocy przepisów uznanych za niekonstytucyjne. Traci więc podstawę prawną i nie 
może być uznane za zgodne z prawem, w szczególności z Konstytucją RP z 1997 r. Ten 
wniosek sformułowała NRA. Niemniej jednak, nie mamy jeszcze podstaw do twierdze-
nia, że pojawiła się sprzeczność w sensie logicznym (w samej rzeczy, termin „sprzecz-
ność konstytucyjna” jest niezbyt fortunny). Pozostaje bowiem możliwość orzeczenia 
stwierdzającego konstytucyjność U. Prima facie, takie orzeczenie spełnia warunki legal-
ności. Jednakże sytuacja jest taka, że takie orzeczenie jest jedynym możliwym rozwią-
zaniem koherentnym z prawem, czyli prawomocnym. To jednak oznaczałoby ogranicze-
nie konstytucyjnych uprawnień TK, w szczególności ograniczenie niezawisłości 
sędziowskiej, gdyż TK byłby zobligowany do wybrania tylko jednej z możliwości, pod-
czas gdy ustawa zasadnicza przewiduje co najmniej dwa.

Paradoks polega na tym, że przy przyjętych założeniach orzeczenie TK byłoby albo 
nielegalne, ponieważ pozbawione podstawy prawnej, albo niezgodne z konstytucją 
z uwagi na to, że z góry wymuszone Nowelą, niezależnie od treści procedury wprowa-
dzonej przez nią. Łatwo zauważyć, że nie jest to powtórzenie rozumowania prowadzą-
cego do paradoksu Kłamcy, ponieważ konkluzja istotnie zależy od sposobu uregulowa-
nia funkcjonowania TK w Konstytucji RP oraz zawartości U. Niemniej jednak obecny 
kształt porządku normatywnego w RP jest właśnie taki, że paradoks powstaje w szcze-
gólności dlatego, że przepisy konstytucyjne dotyczące TK wystarczają do ferowania 
przezeń wyroków na podstawie bezpośredniego stosowania polskiej ustawy zasadni-
czej. W tej sytuacji dyskusja, czy art. 197 Konstytucji winien być stosowany, czy nie, 
jest zwyczajnie bezprzedmiotowa. Jest to przepis blankietowy, tj. upoważniający usta-
wodawcę do wprowadzenia przepisów o działaniu TK, ale pod warunkiem, że są one 
zgodne z Konstytucją RP. Tak więc ci, którzy powiadają, że niektóre wyroki TK nie są 
nimi, ponieważ nie zostały wydane zgodnie z procedurą U, nie mają racji w tej sytuacji, 
gdyż procedura ta została zakwestionowana przez sąd konstytucyjny, a jego orzeczenia 
są ostateczne. Mutatis mutandis, uwagi w niniejszym artykule, aczkolwiek sformułowa-
ne w związku z orzeczeniem TK z 9 marca 2016 r., stosują się dalszych uregulowań 
ustawowych dotyczących naszego sądu konstytucyjnego, o ile wprowadzają one jakieś 
zasady proceduralne. Dodam na zakończenie, że wyżej rozważyłem wyłącznie problem 
logiczny, natomiast pominąłem wszelkie kwestie polityczne związane ze sporem o Try-
bunał Konstytucyjny trwającym od jesieni 2015 r. 





Część druga:  
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Czy niemoralność czynu może być wystarczającą 
przesłanką penalizacji? Stanowisko Joela Feinberga,  

czyli sprzeciw wobec moralizmu prawnego

Abstrakt
Rozważania na temat wzajemnej relacji prawa karnego i moralności nieuchronnie prowadzą do pyta-
nia o to, jak dużą rolę odgrywają normy moralne w treści norm prawa karnego. A to z kolei rodzi re-
fleksję nad tym, czy niemoralność czynu może być wystarczającą przesłanką penalizacji. Wśród pro-
pozycji odpowiedzi na powyższe pytanie nie sposób pominąć stanowisko Joela Feinberga, który 
poddał szczegółowej krytyce poglądy opierające odpowiedzialność karną na aspekcie niemoralności 
danego zachowania, bez względu na fakt czy została wyrządzona tym zachowaniem jakakolwiek 
szkoda innym. W rozdziale podejmuję się przybliżenia argumentacji Feinberga przeciwko opieraniu 
prawa karnego na motywacji odwołującej się jedynie do potrzeby ochrony norm moralnych. Wskażę 
również na różnice w porównaniu do zasady krzywdy sformułowanej przez J.S. Milla, do której teoria 
kryminalizacji Feinberga bezpośrednio nawiązuje. Poruszona zostanie również kwestia odpowie-
dzialności karnej tzw. złego Samarytanina, którą Feinberg – przy całym swoim sprzeciwie wobec 
moralizmu prawnego – uważa mimo wszystko za uzasadnioną.

Wprowadzenie1. 

Joel Feinberg jest jednym z autorów próbujących znaleźć odpowiedź na pozornie 
proste pytanie: gdzie leży granica kryminalizacji, a tym samym granica wolności jed-
nostki? Jakiego rodzaju zachowania mogą w sposób uzasadniony zostać opatrzone sank-
cją? Feinberg w swojej tetralogii The Moral Limits of the Criminal Law wskazuje na 
cztery nurty argumentacji filozoficznej, które wyłoniły się przy okazji prób znalezienia 
tychże granic przez przedstawicieli teorii i filozofii prawa. W ten sposób wyodrębnia 
cztery główne zasady pozwalające ograniczyć wolność jednostki (liberty-limiting prin-
ciples): zasadę krzywdy, zasadę obrazy, paternalizm i moralizm prawny. Każdą z nich 
Feinberg poddał szczegółowej analizie w kolejnych tomach swojego opus magnum, 
dwóm pierwszym przyznając aprobatę, natomiast odmawiając jej pozostałym. Swoją 
teorię kryminalizacji oparł zasadniczo na harm principle, dlatego też to właśnie głównie 
jej zostanie poświęcona uwaga w niniejszym opracowaniu.
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Zasada krzywdy sformułowana przez J.S. Milla a teoria kryminalizacji 2. 
J. Feinberga

Feinberg zasadniczo zgadza się z koncepcją moralnej neutralności prawa, której 
zwolennikiem był John Stuart Mill. W traktacie O wolności Mill podkreślał, pisząc 
o granicach władzy społeczeństwa nad jednostką, iż ingerencja prawodawcy w sferę 
wolności człowieka poprzez narzucenie określonej drogi postępowania jest dopuszczal-
na tylko wówczas, gdy zachowanie danej osoby jest wymierzone przeciwko interesom 
innych osób, a zatem gdy chodzi o tzw. „postępki krzywdzące innych”. Celem jest tu 
zatem ochrona osób trzecich przed pogwałceniem ich praw. Natomiast nieuzasadnione 
jest przekraczanie „granicy suwerennej władzy jednostki nad sobą” jedynie dla ochrony 
człowieka przed skutkami własnego zachowania. Mill argumentuje: „Skoro tylko po-
stępki jakiejś osoby przynoszą uszczerbek interesom innych, społeczeństwo sprawuje 
nad nimi jurysdykcję i wyłania się kwestia, czy wtrącenie się do nich będzie korzystne 
dla dobra ogółu. Nie ma jednak okazji do podnoszenia takiej kwestii, gdy postępowanie 
człowieka wpływa wyłącznie na jego własne interesy lub może wpływać na interesy 
innych tylko za ich pozwoleniem (oczywiście wszystkie osoby zainteresowane muszą 
być pełnoletnie i przeciętnie rozsądne). We wszystkich takich wypadkach powinno się 
mieć całkowitą prawną i społeczną swobodę dokonywania czynu i ponoszenia jego kon-
sekwencji”1. Dalej Mill podkreśla, iż człowiek ma wprawdzie określone obowiązki nie 
tylko względem społeczeństwa, ale i wobec siebie samego, jednakże wypływają one 
z szacunku dla siebie i „nikt nie jest za te obowiązki odpowiedzialny przed swymi bliź-
nimi, ponieważ dobro ludzkości bynajmniej tej odpowiedzialności nie wymaga”2.

Feinberg zauważa jednak, że tak sformułowana zasada krzywdy musi zostać dopre-
cyzowana, gdyż nie sposób zaakceptować, iż jako taka mogłaby stanowić jedyne kryte-
rium ograniczenia wolności człowieka w drodze kryminalizacji3. Jak wówczas bowiem 
na przykład można by było uzasadnić penalizację pornografii czy innych tzw. „prze-
stępstw bez ofiar”4? Wprawdzie kryminalizacja, przynajmniej niektórych z tych prze-
stępstw, budzi pewne wątpliwości, a nawet sprzeciw – szczególnie we wszystkich tych 
sytuacjach, gdy nie ma ona na celu ochrony określonych dóbr prawnych, a jedynie ma 
na względzie normy obyczajowe, moralne (tak by było na przykład w przypadku krymi-

 1 J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, przeł. A. Kurlandzka, Warszawa 2005, s. 179.
 2 Ibidem, s. 183.
 3 J. Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Others, New York-Oxford 1984, s. 11 i n.
 4 Pojęcie „przestępstwa bez ofiar” zaproponował po raz pierwszy Edwin Schur w 1965 roku, definiu-
jąc je jako „akt dobrowolnej wymiany między osobami dorosłymi silnie pożądanych, lecz prawnie zakaza-
nych dóbr i usług” (E. Schur, Labellingdeviantbehavior: Itssociologicalimplications, New York 1971). Cyt. 
za: J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007, s. 428. Schur postulował dekrymina-
lizację tego typu przestępstw. Na gruncie polskiej doktryny prawa karnego kontynuację rozważań na ten 
temat podjął m.in. Lech Falandysz.
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nalizacji cudzołóstwa czy homoseksualizmu). Niemniej jednak do tej kategorii prze-
stępstw należy zaliczyć też takie, gdzie brakuje jedynie określonego pokrzywdzonego, 
który mógłby zainicjować postępowanie karne5. W takich sytuacjach koncepcja Milla 
wydaje się niewystarczająca dla uzasadnienia kryminalizacji. Dlatego też Feinberg roz-
wija tę myśl, zgadzając się co do zasady, iż tylko takie zachowanie, które wyrządza 
drugiemu krzywdę, może zostać poddane penalizacji, jednakże z jednej strony zawęża, 
a właściwie doprecyzowuje samo pojęcie „krzywdy” (harm), z drugiej zaś ‒ rozszerza 
pojęcie „wyrządzenia krzywdy”. Ponadto posiłkuje się również zasadą obrazy (offense 
principle) – dla uzasadnienia penalizacji zachowań, które wprawdzie nie spełniają prze-
słanek harm principle, lecz są równie niepożądane ze względu na fakt, iż godzą w porzą-
dek publiczny czy obyczajność, a spowodowane nimi negatywne odczucia są „wystar-
czająco intensywne i powszechne”6.

I tak Feinberg krzywdę uznaje za prawnie relewantną tylko wówczas, gdy jest efek-
tem takiego bezprawnego (wrongful) zachowania drugiego człowieka, które godzi 
w prawnie chroniony interes pokrzywdzonego7. Przy czym „bezprawność” Feinberg po-
strzega jako sytuację, w której:

Podmiot A podejmuje pewne zachowanie (przy czym pojęcie zachowania będzie 1. 
rozumiane sensu largo, a zatem obejmie zarówno działanie, jak i zaniechanie);
Zachowanie podmiotu A jest dotknięte defektem (2. defective or faulty) w tym sensie, 
iż wywołuje ryzyko w stosunku do podmiotu B; przy czym to zachowanie może 
być albo podjęte w intencji wywołania określonych skutków w stosunku do pod-
miotu B, albo może być zachowaniem nieumyślnym, wynikającym z lekkomyślno-
ści bądź niedbalstwa;
Zachowanie podmiotu A jest moralnie nieuzasadnione w tym sensie, iż jest niewy-3. 
baczalne i nieusprawiedliwione;
Zachowanie podmiotu A narusza prawa podmiotu B4. 8.
Feinberg podsumowuje, iż krzywda będzie prawnie relewantna, gdy podmiot 

A krzywdzi podmiot B, tj. wypełnia znamiona określone w powyższych czterech punk-
tach i tym samym godzi w jego prawnie chroniony interes9.

Jednocześnie Feinberg podziela argumentację Milla ‒ opierając się przy tym na 
rzymskiej maksymie volenti non fit iniuria ‒ iż z pojęcia „krzywdy” należy wyłączyć 
następstwa zachowań naruszających wprawdzie prawnie chroniony interes drugiej oso-

 5 Zob. L. Falandysz, O koncepcji tzw. przestępstw bez ofiar, „Państwo i Prawo” 1978, nr 8-9, s. 105-113.
 6 Zob. D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, 
Warszawa 2012, s. 192.
 7 J. Feinberg, op. cit., s. 215.
 8 Ibidem, s. 105-106.
 9 Ibidem, s. 106.
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by, która jednakże się na to wcześniej całkowicie zgodziła, oraz zachowania, które nie 
naruszają prawnie chronionego interesu innej osoby niż sam sprawca10. Obydwa przy-
padki Feinberg określa mianem harmless wrongdoing11 i poświęca im czwarty i zarazem 
ostatni tom The Moral Limits of the Criminal Law, w którym stara się odpowiedzieć na 
pytanie, czy państwo może w sposób uzasadniony objąć zakresem kryminalizacji owe 
zachowania zdefiniowane jako harmless wrongdoings, opierając się jedynie na zarzucie 
pogwałcenia zasad moralności.

Argumentacja Feinberga przeciwko opieraniu odpowiedzialności 3. 
karnej na przesłance niemoralności czynu

Poglądy akceptujące odpowiedzialność karną wynikającą wyłącznie z niemoralno-
ści danego zachowania bez względu na fakt, czy została wyrządzona tym zachowaniem 
jakakolwiek szkoda innym, Feinberg określa mianem „moralizmu prawnego” (legal mo-
ralism) i poddaje je szczegółowej krytyce. Uznaje wprawdzie, iż prawo karne nie pozo-
staje obojętne wobec kwestii moralnych, ale jednocześnie zauważa, iż nie jest to wystar-
czająca przesłanka, aby całe prawo karne mogło zostać przez moralność zdominowane.

Niemniej jednak zadanie, jakiego podjął się Feinberg, nie jest łatwe, zwłaszcza ze 
względu na fakt, że istnieje wiele odcieni moralizmu prawnego i przynajmniej część 
z tego rodzaju koncepcji stara się uzasadnić potrzebę penalizacji wykroczeń przeciwko 
moralności poprzez odwołanie się do zasady krzywdy (harm principle), a zatem argu-
mentując, iż zachowania te, godząc w moralność, jednocześnie wyrządzają realną szko-
dę i naruszają tym samym prawnie chronione interesy poszczególnych przedstawicieli 
danego społeczeństwa. Tak można rozumieć m.in. pogląd lorda Devlina, dla którego 
niemożliwe było godzenie się na jakąkolwiek niemoralność, nawet taką w zaciszu do-
mowym. Chociażby bowiem wydawało się, że nie krzywdzi ona nikogo, to jednak jest 
inaczej, bo dezintegruje społeczność i niechybnie musi doprowadzić do jej upadku.

Zdaniem Devlina moralność jest zawsze sprawą publiczną w tym sensie, że nie 
można założyć, że zawsze czyn popełniony prywatnie przez jednostkę względem siebie, 
będący niezgodny z jej wewnętrznym kodeksem moralnym, pozostanie bez wpływu na 
resztę społeczeństwa. Taki czyn popełniany nagminnie przez dużą liczbę osób może 
mieć nawet kolosalny wpływ na całą społeczność. Dla zobrazowania tej tezy Devlin 
posługuje się przykładem człowieka upijającego się codziennie w zaciszu swojego wła-
snego domu. Nie ma wątpliwości, że jeśli rozpatrywać taki jednostkowy przypadek, 
to sprawca szkodzi tu jedynie samemu sobie. Lecz nie można pozostać przy takiej pew-

 10 Ibidem, s. 116, 215.
 11 Idem, The Moral Limits of the Criminal Law. Harmless wrongdoing, New York–Oxford 1990, s. xxix.
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ności, jeśli przyjmiemy, że podobnej czynności codziennie oddaje się jakaś znaczna 
część społeczeństwa (np. ćwierć bądź połowa populacji). Devlin w ten sposób argumen-
tuje, iż nie sposób wyznaczyć teoretycznej liczby granicznej osób wprawiających się 
regularnie w stan upojenia alkoholowego, od przekroczenia której uzależniona będzie 
możliwość kryminalizacji danego zachowania12. Przestrzeganie zasad moralnych jest 
tak samo istotne dla istnienia danej społeczności, jak przestrzeganie innych ważnych 
reguł, dlatego też, w ocenie Devlina, przed ustawodawcą nie powinny znaleźć się żadne 
przeszkody uniemożliwiające zwalczanie zachowań godzących w moralność. Devlin 
podkreśla wyraźnie, iż „nie mogą istnieć żadne teoretyczne granice dla stanowienia pra-
wa zakazującego niemoralnego postępowania”13. Przyzwalanie bowiem na niemoral-
ność, zdaniem Devlina, zagraża społeczeństwu jako takiemu i niechybnie prowadzi 
w konsekwencji do jego ruiny.

Zdaniem Feinberga jednak powoływanie się na szkodliwość zachowań nieetycz-
nych, polegającą na wprowadzaniu zmian w mentalności społeczeństwa, ma podłoże 
raczej sentymentalne i nie jest uzasadnione historycznie14. Przede wszystkim trzeba za-
uważyć, że zmiany są nieuniknione. Jeśli tylko mamy do czynienia ze społeczeństwem, 
w którym ma miejsce rozwój technologiczny, cywilizacyjny, przy jednoczesnym braku 
geograficznego odizolowania od wpływów innych kultur oraz braku surowej kontroli 
charakterystycznej dla systemów totalitarnych – proces przemiany kulturowej, we 
wszystkich jej aspektach, będzie stały i naturalny15. Ponadto nie można zakładać, że 
wszelkie zmiany zawsze idą ku gorszemu, o czym może świadczyć chociażby sama 
ewolucja gatunku homo sapiens. Wreszcie pojawia się też pytanie: jak można opierać 
kryminalizację na zasadzie krzywdy w sytuacji, gdy nie da się wskazać indywidualnego 
podmiotu (a nie np. całej społeczności), który może podnosić zarzut, iż został pokrzyw-
dzony?16 Kto jest bowiem pokrzywdzonym w przypadku kazirodztwa bądź w sytuacji 
relacji homoseksualnych, gdy są one zupełnie prywatne i mają miejsce za zgodą doro-
słych, świadomych osób? Ochrona przed jakimś bezosobowym złem, które nikogo bez-
pośrednio nie rani – argumentuje Feinberg ‒ nie może przecież przeważyć szali, gdy po 
drugiej stronie na wadze leży wolność, autonomia jednostki. Jak możliwe byłoby mó-
wienie o jakiejkolwiek wolności, gdyby każdy miał prawo wymagać, abyśmy myśleli, 
odczuwali i zachowywali się prywatnie tylko w akceptowalny przez daną osobę sposób? 
Feinberg podkreśla przy tym, iż nie widzi niczego złego w ograniczaniu autonomii, jeśli 
ma to na celu ochronę innych osób przed krzywdami, ale jeśli celem takiego ogranicze-

 12 P. Devlin, The Enforcement of Morals, London – Oxford – New York 1970, s. 15.
 13 Ibidem, s. 14.
 14 J. Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law. Harmless wrongdoing, op. cit., s. 65, 80.
 15 Ibidem, s. 71.
 16 Ibidem, s. 67.
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nia wolności ma być cokolwiek innego – jest to odrażające17. Dlatego Feinberg stara się 
tak zakreślić pojęcie krzywdy, aby wykluczyć możliwość penalizacji czynu jedynie ze 
względu na jego niemoralność. 	Z drugiej strony, Feinberg rozszerza pojęcie „wyrzą-
dzenia krzywdy”, przewidując możliwość ukarania za czyn polegający nie tyle na bez-
pośrednim wyrządzeniu krzywdy, co na nieudzieleniu pomocy osobie, która już takiej 
krzywdy doznała z innego powodu, i tym samym niezapobieżeniu dalszej krzywdzie. 
Uważa zatem za zasadną odpowiedzialność karną w stosunku do tzw. złego Samarytani-
na, czyli człowieka, który ‒ w przeciwieństwie do znanego z przypowieści biblijnej do-
brego Samarytanina – zaniechał udzielenia pomocy osobie znajdującej się w śmiertel-
nym niebezpieczeństwie.

Odpowiedzialność karna tzw. złego Samarytanina4. 

Sama koncepcja opowiadająca się za penalizacją nieudzielenia pomocy spotyka się 
z liczną krytyką. Pojawiają się tu zarzuty reglamentowania dobroczynności, utożsamia-
nia wyrządzania krzywdy z nieprzynoszeniem korzyści, a także argumenty nakazujące 
rozróżnienie „powodowania” krzywdy od „pozwolenia” na nią czy też zarzut nadmier-
nej ingerencji w sferę wolności18. Niemniej jednak Feinberg broni swojej koncepcji ar-
gumentując, iż zasadniczo należy dokonać pewnego rozróżnienia. Czym innym jest bo-
wiem, gdy ktoś z dobrego serca przyczynia się do polepszenia sytuacji drugiej osoby, 
a czym innym, gdy udzielając pomocy ratuje się komuś życie. W tym drugim przypadku 
poszkodowany, któremu udzielono pomocy, nie tyle zyskuje jakąś korzyść, co zachowu-
je/nie traci swojego status quo. Feinberg opiera zatem swoją argumentację na stwierdze-
niu, iż „uratować własne życie nie oznacza postawienia się w lepszej sytuacji, niż było 
się, zanim doszło do zagrożenia tego życia”19. Jednocześnie wielokrotnie podkreśla, że 
spenalizowanie nieudzielenia pomocy nie ma być instrumentem wymuszającym okre-
śloną postawę moralną, nie wymaga się tu bowiem aktów bohaterstwa. Punktem odnie-
sienia nie jest wzorowy, nieprzeciętnie przyzwoity obywatel. Przepisy prawa karnego 
penalizujące postawę „złego Samarytanina” mają, zdaniem Feinberga, być wymogami 
pewnego minimum przyzwoitości, jakiego można oczekiwać od przeciętnego obywate-
la. Wprawdzie biblijny wzorzec wykazał się akurat ogromną wspaniałomyślnością, ale 
przepisy karne regulujące kwestie nieudzielenia pomocy powinny stać na straży tylko 
pewnego minimum, świadczącego o naszym człowieczeństwie20. 

 17 Ibidem, s. 68.
 18 J. Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law ..., s. 129-130.
 19 W oryginale: „To escape with one’s life is not to become better off than one was before one’s life was 
imperiled”, ibidem, s. 138.
 20 Ibidem, s. 133.
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Również w nauce polskiego prawa karnego argumentuje się przyjęcie karalności 
nieudzielenia pomocy i spenalizowanie tegoż zachowania w kodeksie karnym potrzebą 
ochrony ogólnoludzkiego obowiązku niesienia pomocy bliźniemu. Podkreśla się, iż in-
tencją ustawodawcy nie jest narzucanie określonych postaw moralnych, a jedynie wy-
móg wykazania się w określonych sytuacjach solidaryzmem społecznym, aktem okaza-
nia swojej przynależności do gatunku21. Igor Andrejew pisał wprost ‒ analizując 
wprawdzie przestępstwo nieudzielenia pomocy spenalizowane w art. 164 kodeksu kar-
nego z 1969 r., jednakże te przemyślenia pozostają nadal aktualne w świetle obecnie 
obowiązującego polskiego prawa karnego ‒ iż zakres obowiązku prawnego udzielenia 
pomocy człowiekowi w niebezpieczeństwie jest o wiele węższy niż zakres analogiczne-
go obowiązku moralnego, bowiem „kodeks karny nie wymaga bohaterstwa, bo go za 
pomocą sankcji karnej nie można wymusić”22.

Jednak linia demarkacyjna pomiędzy pojęciami „czyn bezprawny” a „czyn niemo-
ralny” w tym szczególnym przypadku wydaje się wyjątkowo trudna do nakreślenia 
w sposób nie budzący wątpliwości. Dlatego też należy zauważyć, iż choćby teoretyczne 
założenia koncepcji przewidującej odpowiedzialność karną „złego Samarytanina” były 
jak najbardziej zasadne, to z punktu widzenia praktyki wydaje się niemożliwe takie sfor-
mułowanie przepisu, z którego jasno będzie wynikało, iż chodzi li tylko o wykazanie się 
człowieczeństwem w najmniejszym stopniu. Problem ten zdaje się zauważać sam Fein-
berg, pisząc, iż każdy przepis mający na celu wymuszenie postawy Samarytanina przy-
zwoitego w stopniu minimalnym wymusi w pewnych sytuacjach, w sposób nieuniknio-
ny, bardzo dobry, a czasem nawet nadzwyczajny samarytanizm. I wówczas rzeczywiście 
będzie to oznaczało, że prawo narzuca, aby ludzie żyli zgodnie z najwyższymi standar-
dami moralnymi, a nie mogli tylko ograniczyć się do tego, co uczyniłby minimalnie 
przyzwoity obywatel w celu zapobieżenia krzywdzie23. Zatem za przepisami tego typu 
czai się niebezpieczeństwo moralizmu prawnego. 

Ponadto Feinberg przytacza argumentację Thomasa Babington-Macaulay’a, wska-
zującego na problematyczność wyznaczenia linii demarkacyjnej pomiędzy „przecięt-
nym” a „nadzwyczajnym” Samarytaninem, a co za tym idzie, trudność w ustaleniu gra-
nicy karalności zachowania polegającego na nieudzieleniu pomocy innej osobie  

 21 J. Kulesza, Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie (art. 162 K.K.), „Czasopismo 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, z. 2, s. 166; O. Górniok, S. Lelental, H. Popławski, Prawo karne. 
Część szczególna I, Gdańsk 1975, s. 123; V. Konarska-Wrzosek, Uwagi o przestępstwie pozostawienia czło-
wieka w położeniu grożącym niebezpieczeństwem, „Państwo i Prawo” 1997, nr 3, s. 83.
 22 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1971, s. 341-342.
 23 W oryginale czytamy: „any statute designed to enforce minimaly decent samaritan rescues in some 
cases will inevitably enforce «very good» and «splendid samaritanism» in other cases, and that would in-
deed be to force people by law to live up to the highest moral ideals of saintliness and heroism, instead 
of merely performing the duties to prevent harm that are incumbent on all minimally decent people”. J. Fein-
berg, The Moral Limits of the Criminal Law. Harm to Others, op. cit., s. 150.
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w niebezpieczeństwie24. Niezależnie od tego, jaką koncepcję granic penalizacji tu przyj-
miemy – argumentuje Macaulay – zawsze okaże się, że karalnością objęte zostało zbyt 
mało bądź zbyt wiele typów zachowań25. Sam Macaulay stał na stanowisku, iż penaliza-
cja powinna,  w tym zakresie, dotykać tylko zachowań gwaranta i choć nie uważał, aby 
w ten sposób poprowadzona linia demarkacyjna była idealnym rozwiązaniem, jednocze-
śnie uważał, że dalsze przesunięcie granic karalności w tym przypadku nasuwa jeszcze 
więcej wątpliwości26. 

Feinberg, mając świadomość ryzyka kryjącego się za koncepcją penalizacji nieudzie-
lenia pomocy w niebezpieczeństwie, a jednocześnie będący jak najdalszy od moralizmu 
prawnego, mimo wszystko zmodyfikował zasadę krzywdy Milla w ten sposób, iż założył, 
że zadaniem prawa karnego jest nie tylko ochrona człowieka przed czynami wyrządzają-
cymi mu krzywdę, ale również i takimi, które polegają na niezapobieganiu krzywdzie. 
Feinberg podkreśla przy tym, iż penalizacja zachowania „złego Samarytanina” nie jest 
przejawem moralizmu prawnego, a wynika ‒ jak to zostało wcześniej już wspomniane ‒ ze 
społecznego obowiązku zapobiegania szkodom, które godzą w dobra osobiste. Oczywi-
ście ta prewencja ma się odbywać w rozsądnych granicach, tj. bez narażania się na niepro-
porcjonalnie wysokie niebezpieczeństwo, koszt czy nawet niewygodę27. Zatem Feinberg 
opowiada się za minimalnym zaangażowaniem państwa i to tylko w sytuacjach, gdzie za-
pobieganie krzywdom jest podyktowane potrzebą wyegzekwowania solidarności społecz-
nej bez odwoływania się do norm moralnych, jakimi powinien kierować się człowiek 
w swoim postępowaniu. Zresztą – jak argumentuje Feinberg – również sama utylitary-
styczna idea Milla, opierając się na zasadzie prawa rzymskiego de minimis non curat lex, 
wyłącza pewne rodzaje naruszeń z obszaru regulacji prawnej, tj. przewiduje zaangażowa-
nie przymusu państwowego tylko w przypadku, gdy krzywda wyrządzona byłaby większa 
niż szkoda wynikająca z ingerencji państwa28. 

Niemniej jednak należy zauważyć, że taka kalkulacja wartości dóbr prawnych jest 
niezwykle trudna. W przypadku prawa karnego penalizacja określonych zachowań za-
wsze będzie godzić w fundamentalną wartość, jaką jest wolność jednostki. Jednak, jak 
słusznie zauważa Feinberg, pozbawienie człowieka wolnego wyboru postępowania nie 
zawsze musi być odczuwane jako realne ograniczenie. Gdyby ludzie nie mieli żadnych 
alternatywnych możliwości postępowania, gdyby wszystkie ich działania były zawsze 
tylko działaniami dozwolonymi, mogliby nawet być zadowoleni z siebie/swojego życia, 
pod warunkiem, że ich pragnienie alternatywnych możliwości zostało całkowicie stłu-

 24 Ibidem, s. 151.
 25 Ibidem, s. 153.
 26 Ibidem.
 27 Ibidem, s. 185.
 28 Ibidem, s. 189.
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mione i mogliby nawet osiągnąć coś wartościowego, pod warunkiem, że byliby mądrze 
zaprogramowani, by to zrobić. Ale nie mogliby sobie przypisać żadnej zasługi ani też 
winy za jakiekolwiek z osiągnięć, nie mogliby być bardziej odpowiedzialni za swoje 
życie, przyszłe i przeszłe,  niż roboty albo pociągi, które muszą podążać tylko po prze-
znaczonych dla siebie torach29. Zatem wprawdzie ograniczenie wolności jednostki cza-
sem może pozostać nawet nieodczuwalne w ogóle ‒ gdy jedyna opcja pozostawiona 
człowiekowi jest zgodna z jego osobistymi przekonaniami, a więc nawet w sytuacji po-
siadania innych alternatyw i tak pokierowałby w ten, a nie inny sposób swoim zachowa-
niem ‒ jaką jednak wówczas miałyby wartość podejmowane decyzje, skoro i tak prawo 
stałoby na straży „jedynie słusznych wyborów”? 

Jednocześnie jednak Feinberg zauważa, iż jakkolwiek wolność jest ważną, jeśli nie 
najważniejszą wartością w życiu człowieka, to jednak, gdy przepis karny opiera się na 
zasadzie krzywdy (harm principle), większość z nas zyskuje na faktycznej swobodzie, 
co rekompensuje wszelką stratę wolności do postąpienia w sposób zakazany przez pra-
wo30. Niemniej Feinberg przyznaje, iż prawodawstwo karne nie zawsze jest dobrym 
handlem z punktu widzenia wolności, gdyż to wartość interesów innych niż wolność 
będzie częściej przeważająca w sytuacji konfliktu interesów31.

Zakończenie5. 

Podsumowując, Feinberg stoi na stanowisku, iż konieczne jest zminimalizowanie 
sytuacji uruchomiania przymusu państwowego dla zwalczania/zapobiegania krzywdom. 
Odwołanie się do środków przymusu państwowego w przypadku każdej najmniejszej 
szkody byłoby nadmierną ingerencją państwa, byłoby to – jak pisze – „jak rozmiażdże-
nie komara kijem do golfa”32. Tym bardziej niezrozumiałe byłoby, zdaniem Feinberga, 
opieranie prawa karnego na argumentacji odwołującej się jedynie do potrzeby ochrony 
norm moralnych (bez względu na fakt czy została wyrządzona tym zachowaniem jaka-
kolwiek szkoda innym) i konieczności ich egzekwowania instrumentami tej gałęzi jurys-

 29 W oryginale: „if human beings had no alternative possibilities at all, if all their actions at all times 
were only actions permitted them, they might yet be contented provided their desires for alternative possi-
bilities were all thoroughly repressed or extinguished, and they might even achieve things of value, pro-
vided that they were wisely programmed to do so. But they could take no credit or blame for any of their 
achievements, and they could no more be responsible for their lives, in prospect or retrospect, than are ro-
bots, or the trains in our fertile metaphor that must run in «predestined grooves»”. Ibidem, s. 211.
 30 Feinberg pisze: „contemplating criminal legislation, […], always involves appraisals of the «trade-
off» between diminished political liberty for A and enlarged de facto freedom for B. When the statute 
is clearly justified by the harm principle, most of us usually make a gain in de facto freedom that more than 
compensates us for any loss of liberty to engage in the proscribed conduct”. Ibidem, s. 213.
 31 Ibidem, s. 214.
 32 Ibidem, s. 190.
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dykcji. Feinberg wprawdzie szerzej zakreśla granice władzy społeczeństwa nad jednost-
ką, niż przewidywał to autor traktatu O wolności i sformułowanej tamże zasady krzywdy. 
Jednocześnie jednak sam podkreśla, że jakkolwiek elastyczna by nie była granica krymi-
nalizacji, nigdy nie będzie wystarczającym uzasadnieniem penalizacji określonego za-
chowania odwołanie się do faktu, iż krzywdzi ono jedynie samego sprawcę czynu, czy 
też że jest ono całkowicie niemoralne33.

 33 Ibidem, s. 245.
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Klauzula sumienia sędziego? Analiza z zakresu filozofii 
politycznej, filozofii prawa oraz prawa pozytywnego

Abstrakt
Rozdział stanowi analizę pytania o zasadność uznania klauzuli sumienia sędziego. W pierwszej części 
zagadnienie rozważane jest z punktu widzenia filozofii politycznej w oparciu o teorię dostosowań 
(wyłączeń) światopoglądowych i pięć płaszczyzn badania zasadności danego wyłączenia w niej za-
wartych. Następnie podawane są ogólne wyznaczniki pozwalające na przybliżone ustalenie poglądów 
na temat sędziego i jego sumienia wśród różnych nurtów filozofii prawa. Dalej, rozpatrywane są prze-
pisy polskich ustaw procesowych dotyczące wyłączenia sędziego na jego żądanie (art. 49 k.p.c. art. 
41 k.p.k. i art. 19 p.p.s.a.), ze szczególnym uwzględnieniem analizy pojęcia bezstronności, w celu 
znalezienia w nich pozytywnoprawnej podstawy dla obowiązywania w polskim systemie prawnym 
klauzuli sumienia sędziego. Na koniec poruszona zostaje kwestia granic stosowania klauzuli i możli-
wych rozwiązań konfliktu między prawem jednostki do sądu a sumieniem sędziego.

„Wolno sędziemu pytać wyłącznie, co jest prawomocne, nigdy zaś o sprawiedliwość tego 
prawa. Można by się w tym miejscu zastanowić, czy ów sędziowski obowiązek – owo sacri-
ficium intellectus, owo wyzbycie się in blanco własnej osobowości w majestacie prawa – czy 
obowiązek ów jest z moralnego punktu widzenia wykonalny?”1

Wprowadzenie1. 

Tematem tego opracowania jest kwestia klauzuli sumienia sędziego2. W pierwszej 
części spojrzę na nią z perspektywy filozofii politycznej, w drugiej przez pryzmat filozo-
fii prawa, w trzeciej zaś w oparciu o przepisy prawa pozytywnego obowiązującego 
w Polsce. Na koniec postaram się rozważyć kwestię granic powoływania się na ewentu-

 1 G. Radbruch, Filozofia prawa, przeł. E. Nowak, Warszawa 2012, s. 92.
 2 Podobne rozważania, zwłaszcza z części poświęconej koncepcji wyłączeń światopoglądowych, 
mogą zostać znalezione w moim artykule Judge as Conscientious Objector – Analysis Based on Cultural 
Exemptions Theory and U.S. Law, „Polish Review of International and European Law” 2018, nr 1/2017. 
W tamtym artykule, poza analizą uzasadnienia klauzuli sumienia sędziego w oparciu o koncepcję wyłączeń 
światopoglądowych z zakresu filozofii politycznej, badam dopuszczalność stosowania klauzuli sumienia 
sędziego w amerykańskim systemie prawnym, opierając się zarówno na prawie międzynarodowym, jak 
i amerykańskich ustawach i wyrokach sądowych, zwłaszcza wyrokach Sądu Najwyższego. 
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alną klauzulę. Sferę faktów leżącą u podstaw rozważania sędziowskiej klauzuli sumie-
nia stanowi sytuacja, gdy sędzia nie chce orzekać w danej sprawie z racji swojego su-
mienia. W polskich realiach prawnych i kulturowych można dopatrywać się przypadków, 
gdzie klauzula mogłaby znaleźć zastosowanie w sprawach dotyczących np. wydania 
w szczególnych przypadkach zgody na przerwanie ciąży przez sąd opiekuńczy3, spra-
wach karnych związanych z odpowiedzialnością lekarzy za spowodowanie przerwania 
ciąży czy sprawach rozwodowych. Samą klauzulę sumienia można zdefiniować jako 
uprawnienie jednostki do niewypełnienia pewnego prawnego obowiązku z racji jego 
sprzeczności ze światopoglądem tej jednostki. Dla przykładu można wymienić klauzulę 
sumienia lekarzy pozwalającą na uchylenie się od dokonania zabiegu medycznego nie-
zgodnego z sumieniem4 czy uprawnienie członków niektórych grup religijnych do po-
siadania w dokumencie tożsamości zdjęcia z nakryciem głowy5. Klauzula sumienia sę-
dziego zatem przyznawałaby sędziemu uprawnienie do nieorzekania w sprawie 
sprzecznej z jego sumieniem.

Warto zauważyć, że sędziowska klauzula sumienia jest inną kwestią niż tzw. sę-
dziowskie nieposłuszeństwo, gdzie sędzia stwierdza, że normy prawne relewantne w da-
nej sprawie są niesprawiedliwe i stara się znaleźć drogę wyjścia z tej sytuacji prowadzą-
cą jednak do wydania merytorycznego wyroku6. Jedną z owych dróg może być orzekanie 
wbrew prawu stanowionemu, na podstawie prawa naturalnego, ponadustawowego pra-
wa czy też innej sfery normatywnej uznawanej przez sędziego za mogącą stać się pod-
stawą wyroku. Innym rozwiązaniem jest takie „twórcze” zinterpretowanie przepisów 
prawa, by niesprawiedliwość zniknęła7. W tej pracy postaram się rozważyć, czy zasadne 
jest uznanie innego rozwiązania – klauzuli sumienia sędziego, dającej mu prawo do 
nierozstrzygania danej sprawy. Należy podkreślić, że klauzula sumienia dotyczy jed-
nostki i jej indywidualnego sumienia. Przejście do rozważań ogólnych w tej materii bę-
dzie prowadziło do kwestii relacji prawa i moralności w znaczeniu generalnym i spowo-
duje sprowadzenie analizy do problemów z zakresu ścisłego rdzenia filozofii prawa, jak 
chociażby tego, czy prawo niemoralne wciąż pozostaje prawem lub co ma zrobić sędzia, 
któremu prawo nakazuje wydać wyrok sprzeczny z ogólnymi standardami moralnymi. 
W przypadku klauzuli sumienia płaszczyzną rozważań jest poziom rozważań indywidu-
alnej osoby i jej uprawnienia jako jednostki. To, że sprzeczność między obowiązkiem 

 3 Zob. art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.
 4 Art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 1997 r. 
Nr 28, poz. 152 ze zm.
 5 Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 
1131 ze zm.
 6 J. Zajadło, Nieposłuszeństwo sędziowskie, „Państwo i Prawo” 2016, nr 1, s. 39.
 7 Ibidem.
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prawnym a jej światopoglądem jest wynikiem szerszego systemu wierzeń podzielanego 
przez wiele osób w społeczeństwie, nie zmienia faktu, że klauzula sumienia dotyczy jej 
osobistego uprawnienia. 

Wyłączenia (dostosowania) światopoglądowe2. 

Na klauzulę sumienia można spojrzeć w szerszym kontekście teorii tzw. wyłączeń 
(dostosowań) światopoglądowych (ang. religious exemptions, cultural accomodations) 
należącej do filozofii politycznej8. Owe dostosowania są to regulacje pozwalające jedno-
stce na niewypełnianie pewnego generalnego obowiązku prawnego ze względu na jej 
racje światopoglądowe lub kulturowe. J. Levy definiuje te uprawnienia jako „wolności 
przysługujące członkom określonej religijnej albo kulturowej grupy, dla których prze-
strzeganie danej generalnej i neutralnej normy prawnej jawi się jako szczególnie uciąż-
liwe ze względu na konflikt z wyznawaną przez tę grupę normą światopoglądową”9. 
W. Ciszewski proponuje usystematyzowanie dyskusji przez wyróżnienie trzech płasz-
czyzn analizy10. Pierwszym jest ogólna kwestia dopuszczalności wyłączeń światopoglą-
dowych, drugim legitymizacja szczegółowych uprawnień, trzecim zaś konkretna kon-
strukcja danego dostosowania11. Przejście do kolejnego poziomu rozważań zakłada 
uznanie zasadności ustaleń poziomu wcześniejszego. W tym tekście zakładam generalne 
uznanie legitymizacji dostosowań kulturowych, skupię się zaś na drugim poziomie ana-
lizy – zasadności uznania obowiązywania szczegółowego wyłączenia w postaci klauzu-
li sumienia sędziego oraz pewnych aspektach trzeciego, w postaci granic jej stosowania 
w praktyce. W celu zbadania zasadności uznania analizowanego dostosowania będę wy-
korzystywał kryteria zaproponowane przez W. Ciszewskiego. Są one rekonstruowane na 
podstawie literatury z zakresu filozofii politycznej oraz orzecznictwa, w przeważającej 
mierze anglosaskiego. 

Doniosłość celu realizowanego przez normę podlegającą 2.1. 
wyłączeniu

Pierwszym kryterium jest doniosłość celu realizowanego przez normę, która ma 
podlegać wyłączeniu w stosunku do danej osoby. Jak wskazuje W. Ciszewski: „Możemy 

 8 Zob. J. Seglow, Theories of Religious Exemptions, [w:] G. Calder, E. Ceva (eds), Diversity in Europe: 
Dilemmas of Diffential Treatment in Theory and Practice, London 2010, s. 52-64; J. Waldron, One law for 
all? The logic of cultural accommodation, „Washington and Lee Law Review”, 2002, nr 1 (59), s. 3-35.
 9 J. Levy, The Multiculturalism of Fear, Oxford 2000, s. 128.
 10 W. Ciszewski, Wyłączenia światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretycznej – próba systema-
tyzacji, „Forum Prawnicze” 2016, nr 34, s. 60-61.
 11 Ibidem.



98

Szymon Mazurkiewicz

ogólnie stwierdzić, że im ten cel jest bardziej ważki, tym słabsza jest moc roszczenia 
o wprowadzenie wyłączenia”12. Innymi słowy należy spojrzeć na funkcję obowiązku, 
z jakiego ma być zwolniona jednostka. Jeżeli funkcja będzie na tyle istotna, że wyłącze-
nie spowodowałoby nadmierne trudności w realizacji tej funkcji, nie będzie ono wcho-
dziło w grę. Stąd np. w Korei Południowej nie obowiązuje wyłączenie ze względów re-
ligijnych od obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej. Wydaje się, że jego brak 
oparty jest właśnie o wagę celu tego obowiązku – w ciągle zagrożonym konfliktem nu-
klearnym państwie każda grupa społeczna musi być zaangażowana w jego ochronę13.

Czy sędziowska klauzula sumienia spełnia pierwsze kryterium? Na początku należy 
zrekonstruować normę nakładającą obowiązek podlegający wyłączeniu oraz jej cel. Są-
dzę, że tą normą jest norma nakładająca na sędziego obowiązek orzekania w każdej spra-
wie przydzielonej mu zgodnie z prawem. Celem zaś tego obowiązku jest zapewnienie 
obywatelom szybkiego i bezstronnego rozstrzygnięcia ich spraw. Gdyby bowiem przy-
dział spraw wyglądał inaczej (np. „ręczne” przydzielanie sędziów do każdej sprawy), 
mogłoby to rodzić wątpliwości co do bezstronności składu orzekającego. Warto podkre-
ślić, że za normę podlegającą wyłączeniu nie może zostać uznane wyrażone w Konstytu-
cji praw do sądu14. Przedmiotem wyłączenia nie jest bowiem nieorzekanie w ogóle dane-
go sądu, lecz jedynie pojedynczego sędziego. Z pewnością gdyby jakieś wyłączenie 
światopoglądowe miało dotyczyć uchylenia prawa do sądu, musiałoby ono zostać uznane 
za niedopuszczalne z racji wagi celu spełnianego przez tę konstytucyjną zasadę.

Cel normy w postaci szybkiego i bezstronnego załatwienia sprawy jest bez wątpie-
nia doniosły. Stanowi on jedną z gwarancji sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy 
(w prawie anglosaskim istnieje nawet paremia justice delayed is justice denied). Nie 
wydaje się jednak, by był on na tyle fundamentalny, że nie zniósłby żadnych, nawet 
drobnych, odstępstw. Sądzę zatem, że analizując pierwsze kryterium, można ostrożnie 
przyjąć, że choć cel obowiązku orzekania w każdej sprawie przez wyznaczonego sędzie-
go jest ważny, to mógłby on podlegać pewnym wyłączeniom.

Podatność regulacji na wyłączenia2.2. 

Drugie kryterium to podatność regulacji prawnej na odstępstwa. Jak wskazuje 
W. Ciszewski: „w przeciwieństwie do wyżej rozważanej kwestii nie chodzi tutaj o sub-
stancjalną wartość, która stoi za ogólną regułę, ale o techniczną możliwość wprowadze-
nia od niej odstępstwa. Wyłączenie nie może bowiem niweczyć funkcjonowania ogólne-

 12 Ibidem, s. 65.
 13 Zob. np. South Korea faces dilemma over conscientious objectors, „Financial Times”, 13 maja 
2015 r., http://www.ft.com/content/3e898098-f868-11e4-8e16-00144feab7de [dostęp: 09.11.2016].
 14 Art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. 

http://www.ft.com/content/3e898098-f868-11e4-8e16-00144feab7de
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go rozwiązania prawnego”15. Innym słowy, dane wyłączenie nie może jednocześnie 
niweczyć generalnej reguły. W przeciwieństwie do pozostałych kryteriów, które mogą 
być spełnione w różnym stopniu, a argumenty za ich spełnieniem mogą podlegać waże-
niu, ten warunek może być bądź spełniony, bądź niespełniony. W. Ciszewski jako przy-
kład regulacji niespełniającej tego kryterium podaje ruch tzw. antyszczepionkowców 
walczących o wyłączenie obowiązku szczepienia dzieci. Celem tego obowiązku jest za-
pobieganie pandemiom, nie chodzi tu jedynie o zdrowie pojedynczego dziecka, ale całej 
społeczności16. Zatem nawet niewielkie wyłączenie mogłoby doprowadzić do zarażeń 
na szeroką skalę, a tym samym zanegować istotę samej ogólnej regulacji.

Patrząc przez pryzmat tego warunku na klauzulę sumienia sędziego, należy stwier-
dzić, że regulacja w postaci obowiązku orzekania przez wyznaczonego sędziego oczy-
wiście podlega wyłączeniu. Chodzi tu o przepisy art. 48-49 k.p.c, 40-41 k.p.k. i 18-19 
p.p.s.a. statuujące w pierwszym artykule przesłanki wyłączenia sędziego z mocy prawa, 
zaś w drugim możliwość wyłączenia sędziego. Jeśli więc przepisy prawa pozytywnego 
wyrażają techniczną możliwość odstępstwa, a praktyka nie wykazuje patologii systemu 
prawnego w tym aspekcie, to należy uznać spełnienie drugiego wymogu.

Status normy światopoglądowej wchodzącej w konflikt z ogólną 2.3. 
regulacją

Trzecim kryterium jest status normy światopoglądowej wchodzącej w konflikt 
z ogólną regulacją prawną17. Im bardziej jest ona doniosła na gruncie danego systemu 
przekonań, tym większą ma wagę w rozpatrywaniu zasadności danego wyłączenia. 
Istotne jest odróżnienie rozumnego przekonania od zwykłej subiektywnej preferencji, 
która nie może stać się podstawą żądania wyłączenia18. Ponadto jedynie przekonanie 
o istotnym charakterze z punktu widzenia danego systemu może stanowić podstawę do 
wprowadzenia lub uznania dostosowania.

Jeśli chodzi o klauzulę sumienia sędziego, z racji dostosowania o ogólnym cha-
rakterze i potencjalnie nieograniczonej ilości norm światopoglądowych leżących u pod-
staw jej stosowania, konieczne byłoby przenalizowanie każdej poszczególnej przyczy-
ny żądania uprawnienia do nie orzekania. Jakkolwiek jest to trudne, uważam, że można 
podać z dużą dozą prawdopodobieństwa potencjalne przypadki stosowania klauzuli 
w Polsce oraz uzasadniające je przekonania światopoglądowe. Wydaje się, że syste-
mem przekonań, jaki będzie leżał u podstaw sędziowskiej klauzuli, będzie najczęściej 
religia katolicka. Pozostałe bowiem wyznania są w Polsce znacznie mniej reprezento-

 15 W. Ciszewski, op. cit., s. 66.
 16 Ibidem.
 17 Ibidem, s. 67.
 18 Ibidem.
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wane, a inne niereligijne światopoglądy raczej nie stawiają nakazów i zakazów porów-
nywalnych w swej wadze z religijnymi. Sprawami zaś, w jakich klauzula może się ak-
tywować, są np. sprawy rozwodowe19, sprawy związane z odpowiedzialnością za życie 
dziecka poczętego czy sprawy związane z orzekaniem przez sąd o zgodzie na aborcję, 
gdy ciężarna ma mniej niż 13 lat lub rodzice bądź opiekunowie prawni małoletniej lub 
ubezwłasnowolnionej całkowicie nie są w stanie zgody wyrazić20. W tych przypadkach 
poglądy religijne wchodzące w konflikt z obowiązkiem orzekania są istotne z punktu 
widzenia wiary katolickiej. Stąd status norm religijnych jest na tyle ważny, że może być 
traktowany jako czynnik umożliwiający w tych przypadkach uznanie zasadności obo-
wiązywania klauzuli sumienia sędziego. Inaczej byłoby, gdyby sędzia nie chciał orze-
kać w powyższych sprawach z racji np. trudności psychicznych i emocjonalnych po-
wyższych kwestii lub trudnej atmosfery panującej na rozprawach rozwodowych. Te 
subiektywne preferencje nie stanowią przedmiotu żadnego systemu przekonań, sędzia 
zaś, świadomie dokonując wyboru ścieżki zawodowej, powinien był się liczyć z moż-
liwością orzekania w niekomfortowych psychicznie sprawach. Dalej, norma światopo-
glądowa nie będąca istotnym i fundamentalnym przekonaniem nie może stanowić uza-
sadnienia dla klauzuli. Zatem żądanie sędziego wyznającego wiarę katolicką do 
zwolnienia go z obowiązku np. zastosowania tymczasowego aresztowania w niedzielę 
nie będzie mogło zostać uznane, gdyż zakaz pracy w niedzielę zdaje się nie stanowić 
kluczowego aspektu religii katolickiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyłączenie go dla 
osób wykonujących tzw. prace służebne. W praktyce ważną kwestię stanowić może to, 
kto miałby stwierdzać, że dana norma światopoglądowa jest istotna, gdyby wyniknął co 
do tego spór. Brak weryfikacji mógłby prowadzić do nadużywania klauzuli, z drugiej 
zaś strony sprawdzanie poziomu ważności normy groziłoby sądzeniem sumienia i in-
gerencją państwa w sprawy religijne. Problem może być jeszcze poważniejszy w sytu-
acji wyznawania przez sędziego religii, której doktryna nie jest powszechnie znana, jak 
np. religii Wschodu czy mniejszych wyznań protestanckich. Bez wątpienia jest to kwe-
stia wymagająca starannego rozważenia.

Warto zauważyć, że w generalnej dyskusji o klauzuli sumienia, toczącej się zwłasz-
cza w oparciu o klauzulę sumienia lekarza, zasadnicze kontrowersje budzi nakładanie 
obowiązku ujawniania podstawy korzystania z wyłączenia światopoglądowego w kon-
kretnej sprawie21. W polskim porządku prawnym należy zwrócić uwagę na art. 53 ust. 7 

 19 Jan Paweł II, Nierozerwalność małżeństwa dobrem wszystkich, przemówienie z dnia 28 stycznia 
2002 r. do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej, „L’Osservatore Romano” 2002, nr 4.
 20 Art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.
 21 T. Żuradzki, Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze, „ICF Diametros” 
2016, nr 47, passim.
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Konstytucji stanowiący, że „nikt nie może być obowiązany przez organy władzy pu-
blicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.” 
W kontekście klauzuli sumienia lekarzy A. Zoll zdaje się z tego przepisu wyprowadzać 
zakaz obowiązywania nakazu podawania przez lekarza powodu niewykonania zabiegu 
medycznego. Stwierdza on nawet: „rachunku swojego sumienia lekarze nie muszą ni-
komu przedstawiać”22. Można jednak wątpić w zasadność takiej restrykcji w przypadku 
sędziowskiej klauzuli sumienia. Po pierwsze, nie wydaje się, by z cytowanego wyżej 
konstytucyjnego zakazu żądania przez władzę państwową ujawniania swojego świato-
poglądu wynikał zakaz ujawniania konkretnej normy – z tego, że prawo zakazuje cze-
goś większego (obowiązku podawania swojego wyznania) nie wynika, że zakazuje cze-
goś mniejszego (obowiązku podania danej szczegółowej normy światopoglądowej). Po 
drugie, w większości przypadków podstawa powoływania się na klauzulę byłaby oczy-
wista – byłyby to najistotniejsze zasady Kościoła katolickiego lub innego Kościoła 
chrześcijańskiego, które są dla ogółu społeczeństwa dość powszechnie znane. Po trze-
cie zaś, w przypadku powoływania się na klauzulę przez sędziego wyznającego inną, 
mniej znaną religię, brak ujawnienia normy leżącej w konflikcie z treścią mającego za-
paść wyroku mógłby prowadzić do nadużywania klauzuli oraz braku możliwości kon-
troli nad korzystaniem z tego wyjątkowego uprawnienia. 

Zakaz nieuzasadnionego uprzywilejowania wyznawców danego 2.4. 
systemu przekonań w stosunku do innych

Kolejnym kryterium jest brak nieuzasadnionego stawiania w korzystniejszym po-
łożeniu tych, którzy mogą skorzystać z danego wyłączenia w stosunku do pozostałych 
członków społeczeństwa23. W przypadku klauzuli sumienia sędziego należy zawęzić 
pole rozpatrywania na pozostałych sędziów. Gdyby sędziowie korzystający z klauzuli 
sumienia mieli faktycznie lepszą pozycję w pracy np. poprzez mniejszą ilość spraw, 
jaką mają rozstrzygnąć, stanowiłoby to nieuzasadnione uprzywilejowanie. Taki pro-
blem mógłby zaistnieć w tych wydziałach, gdzie znacząca liczba spraw jest dla sędziów 
katolickiego wyznania nie do pogodzenia z ich przekonaniami, np. w wydziałach ro-
dzinnych sądów okręgowych rozpatrujących sprawy rozwodowe. Sędzia-katolik ko-
rzystający z klauzuli sumienia byłby zobligowany do orzekania w znacznie mniejszej 
ilości spraw niż pozostali sędziowie bądź niewyznający religii katolickiej, bądź godzą-
cy ją z wydawanymi przez siebie orzeczeniami. Wyjściem z tej sytuacji mogłoby być 
nieprzydzielanie sędziego do wydziału, gdzie ze znacznym prawdopodobieństwem 

 22 A. Zoll, Skala sumienia, „Medycyna Praktyczna”, 07 kwietnia 2014 r., http://ciaza.mp.pl/wywiady/
show.html?id=129539 [dostęp: 09.11.2015].
 23 W. Ciszewski, op. cit., s. 67.

http://ciaza.mp.pl/wywiady/show.html?id=129539
http://ciaza.mp.pl/wywiady/show.html?id=129539
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mogłyby znaleźć się sprawy sprzeczne z jego sumieniem24. Istotną rolę w ustanawianiu 
szczegółowych procedur i ram etycznych mógłby odegrać tu samorząd sędziowski25.

Liczebność grupy, której dotyczy wyłączenie2.5. 

Ostatnie kryterium odnosi się do ilości osób, która potencjalnie mogłaby powołać się 
na dane wyłączenie26. Wydaje się, że ze swej istoty dostosowania kulturowe mają dotyczyć 
mniejszości w społeczeństwie. Gdyby większość nagminnie powoływała się na wyłącze-
nie, skutkowałoby to brakiem wypełniania powszechnego obowiązku nałożonego przez 
prawo. Przenosząc ten poziom analizy na rozważania o klauzuli sumienia sędziego, można 
przyjąć, że w zasadzie jednowyznaniowej Polsce to sędziowie wyznający katolicyzm po-
woływaliby się na klauzulę sumienia w przeważającej ilości przypadków. Kluczowym 
pytaniem jest więc, dla ilu sędziów kwestie wyznania mogłyby stanowić przeszkodę do 
orzekania w pewnych sprawach. Należy zauważyć, że zbyt duża ilość korzystających 
z klauzuli sumienia podawałaby w wątpliwość uznanie jej dopuszczalności. 

Uznanie zasadności klauzuli sumienia2.6. 

Przedstawione kryteria z zakresu filozofii politycznej umożliwiające badanie do-
puszczalności danego wyłączenia światopoglądowego wskazują według mnie na możli-
wość uznania klauzuli sumienia sędziego. Cel realizowany przez normę, jaka miałaby 
podlegać wyłączeniu – obowiązek orzekania w każdej przydzielonej sprawie ‒ będzie 
wciąż realizowany. Dalej, zasada w postaci powinności rozstrzygania każdej przedsta-
wionej sprawy może podlegać wyłączeniu, wskazują na to chociażby przepisy dotyczą-
ce wyłączenia sędziego obecne w polskich procedurach. W aspekcie istotności normy 
światopoglądowej, z racji ogólności sędziowskiej klauzuli sumienia wymagane będzie 
analizowanie każdego konkretnego powodu dla wyłączenia. Stąd nie jest możliwe udzie-
lenie jednoznacznej i ogólnej odpowiedzi w aspekcie trzeciego poziomu analizy.

Pewne problemy pojawiają się w związku z dwiema ostatnimi płaszczyznami ba-
dania. Wynikają one ze sfery faktów, jakie muszą być wzięte pod uwagę, w postaci do-
minacji religii katolickiej w Polsce, gdzie oczywiście również sędziowie, jeśli identyfi-
kują się z pewnym wyznaniem, to najprawdopodobniej z katolickim. Czwarte kryterium 
dotyka bowiem braku uprzywilejowania członków danej grupy, w tym wypadku sę-
dziów-katolików, zaś piąte, liczebności – im większa grupa potencjalnie mogąca się 
powołać na wyłączenie, tym mniejsza szansa na jego uznanie. Jednakże, jak wskazują 
dane, mniej niż połowa Polaków uczęszcza w niedzielę na praktyki religijne, w pełni zaś 

 24 M. Skwarzyński, Sprzeciw sumienia sędziego w Polsce jako element polityki wyznaniowej, [w:] M. Skwa-
rzyński, P. Steczkowski (red.), Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, Lublin 2016, s. 4, 16.
 25 Ibidem, s. 4.
 26 W. Ciszewski, op. cit., s. 68.
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uczestniczy w nich jedynie 16%27. Ponadto ewentualne trudności mogłyby zostać łatwo 
rozwiązane poprzez przydzielenie sędziów do wydziałów, gdzie rozpatrywane sprawy 
nie będą stawały w konflikcie z ich sumieniem. Stąd argumenty przeciwko klauzuli su-
mienia opierające się o dwa ostatnie płaszczyzny analizy byłyby raczej nietrafne. Zatem 
należy uznać również za spełnione kryterium czwarte oraz piąte.

Klauzula sumienia sędziego w filozofii prawa3. 

W tym miejscu chciałbym przejść do rozważań z zakresu filozofii prawa. Nie ma 
miejsca w niniejszym tekście do prezentowania poglądów, jakie można znaleźć wśród 
różnych teorii prawa na temat tego, co zrobić ma sędzia, gdy sprawa, jaką ma rozpa-
trzyć, narusza jego sumienie. Wydaje się ponadto, że nie był to temat rozważań wielu 
filozofów prawa, a odpowiedzi, jakich mogliby udzielić, musiałyby być w przeważają-
cej mierze rekonstruowane. Sądzę jednak, że można wskazać dwa główne wyznaczniki 
pozwalające na ustalenie poglądów na temat sędziego i jego sumienia wśród różnych 
nurtów filozofii prawa. Będą nimi odpowiedzi dawane przez poszczególne teorie na py-
tania: (1) jaki jest związek między prawem i moralnością, zwłaszcza w teorii orzekania 
oraz (2) czy prawo jest bardziej nauką, czy też sztuką?

Relacje prawa i moralności w danej teorii orzekania3.1. 

W kontekście sędziego i jego sumienia bodajże najbardziej wymowne sformułowa-
nie w filozofii prawa pochodzi od Gustava Radbrucha. W 1932 r. pisał on: „Gardzimy 
kapłanem, który głosi kazanie niezgodne z własnym przekonaniem, ale szanujemy sę-
dziego, który nie dając się zwieść swemu poczuciu prawa, wciąż pozostaje wierny usta-
wie”28. W tych wymownych słowach opowiedział się on dość wyraźnie przeciw jakiemu-
kolwiek modyfikowaniu reguł prawa przez inne porządki normatywne. Niemiecki filozof 
prawa miał jednak raczej na myśli sumienie sędziego w aspekcie możliwości oceniania 
prawa na podstawie ogólnie przyjętych racji moralnych, nie zaś w analizowanej tu sytu-
acji niezgodności pewnej regulacji prawnej jedynie z sumieniem sędziego jako jednostki, 
bez naruszania jednak ogólnych standardów. Warto wskazać, że powyższy fragment znaj-
duje się tuż po omówieniu relacji antynomii idei prawa – bezpieczeństwa prawnego, spra-
wiedliwości oraz celowości. W 1932 r. Radbruch jasno wskazywał, że w razie konfliktu 
idei prawa zawsze wygrywa bezpieczeństwo prawne, stąd nawet prawo rażąco niespra-

 27 Dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, http://www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/75-dominicantes.
html [dostęp: 09.11.2016].
 28 G. Radbruch, op. cit., s. 93.

http://www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/75-dominicantes.html
http://www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/75-dominicantes.html
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wiedliwe wciąż pozostaje prawem29. Jednak w 1945 r. zmienił swoje poglądy, formułując 
słynną formułę Radbrucha. Nie jest przesądzone, jakie było zdanie Radbrucha na temat 
sprzeczności nakazów prawa jedynie ze światopoglądem sędziego, jednakże nawet gdy-
by w 1932 r. uznawał on za przeważające w tym konflikcie nakazy prawne, to sądzę, że 
w 1945 r. byłby skłonny do uznania dopuszczalności sędziowskiej klauzuli sumienia. 
Skoro uznał bowiem możliwość modyfikowania prawa ustawowego przez pewien inny 
porządek, to przypuszczalnie w podobny sposób uznałby możliwość sędziego do nieorze-
kania w razie konfliktu jego sumienia i prawnych obowiązków. Stąd wydaje się, że uzna-
nie możliwości nieorzekania przez sędziego jest u niego wprost proporcjonalne do roli 
moralności (w postaci idei sprawiedliwości) w prawie.

Ponieważ w filozofii prawa często oddziela się teorię na temat tego, czym jest pra-
wo (teoria prawa sensu stricto) i teorię stosowania tego prawa, w dalszych rozważaniach 
będę brać ten podział pod uwagę. Nawet przesądzenie, jak u pozytywistów, że w skład 
pojęcia prawa nie wchodzą aspekty moralne30, nie powoduje automatycznego wyrugo-
wania moralności ze sfery orzekania31. Sądzę, że tam, gdzie przyjmuje się pewne forma-
listyczne podejście do orzekania wykluczające racje moralne ze sfery stosowania prawa 
w konkretnym przypadku, zapewne ciężko będzie znaleźć racje za uznaniem dopusz-
czalności sędziowskiej klauzuli sumienia. Do takich teorii orzekania można zaliczyć 
formalizm, tekstualizm z zakresu sporu o interpretację Konstytucji lub proponowany 
przez F. Schauera neoformalizm wykluczający wszelkie pozaprawne normy z podstaw 
rozstrzygnięcia32. Dziwne byłoby przyjęcie, że sędzia nie ma prawa wykorzystywać 
pewnych argumentów pozaprawnych do swoich rozstrzygnięć, lecz na ich podstawie, 
w postaci swojego światopoglądu, może w ogóle nie orzekać w pewnej klasie spraw. 
Wydaje się jednak, że są to nurty mniejszościowe we współczesnym prawoznawstwie, 
a koncepcje pozytywistyczne, pomimo wykluczania z opisu prawa pojęciowego związ-
ku z moralnością, w aspekcie orzekania stwierdzają istotną rolę argumentacji moralnej 
podczas sędziowskiego stosowania prawa33. I tak przypuszczalnie można stwierdzić, że 
wszelkie nurty dopuszczające włączanie racji moralnych do rozstrzygania spraw zdają 
się móc uznać również dopuszczalność wyłączenia sędziego od orzekania w razie kon-
fliktu prawnych nakazów z jego światopoglądem.

 29 Ibidem.
 30 A. Dyrda, Pozytywizm pochowany żywcem? W obronie miękkiego pozytywizmu, „Studia Prawnicze” 
2010, nr. 2 (184), s. 7.
 31 G. Postema, Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Volume II, Legal Philosophy 
in the Twentieth Century: The Common Law World, New York 2011, s. 381-384.
 32 Ibidem, s. 393.
 33 Tak np. J. Raz, zob. ibidem, s. 383.
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Prawo jako nauka czy jako sztuka?3.2. 

Drugim wyznacznikiem potencjalnego uznania dopuszczalności klauzuli sumienia 
sędziego może być ujęcie prawoznawstwa bądź jako nauki (scientia), bądź też jako sztu-
ki (prudentia)34. Pierwsza bodajże definicja prawa sformułowana przez Ulpiana – ius est 
ars boni et aequi – prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne, ukazuje prawoznawstwo 
jako pewną sztukę dotyczącą sprawiedliwości w przestrzeni publicznej. Tak też nauki 
prawne były rozumiane aż do wieku XIX i powstałego wówczas programu pozytywi-
zmu, z którego narodził się pozytywizm prawny. Obecnie paradygmat prawoznawstwa 
jako pewnej nauki społecznej zdaje się przeważać, a ujęcie nauk prawnych jako sztuki 
zdaje się być archaizmem. Warto wskazać, że w rozwoju historycznym naukowość pra-
woznawstwa nie jest jednak jedynym możliwym sposobem ujęcia tej dziedziny. W kon-
tekście niniejszej pracy pytanie dotyczy sędziów – czy sędzia ma wysnuwać obiektywne 
wnioski z tekstu prawnego (scientia), czy też ma raczej dążyć do jak najbardziej spra-
wiedliwego rozstrzygnięcia konkretnej sprawy (prudentia).

I tak w sztuce można wymagać od twórcy pewnej spójności między nim samym 
a dziełem, które tworzy. Dalej, w sztuce tego, co dobre i słuszne, elementy sprawiedliwo-
ści zdają się móc modyfikować ustalone normy prawne, a sędziowska klauzula sumienia 
wydaje się być przykładem takiej właśnie modyfikacji. Z kolei w paradygmacie nauko-
wym nie ma miejsca na uznanie innej sfery niż naukowa za podstawę badań35. Przy braku 
zgodności twierdzeń naukowych z czyimś światopoglądem przeważa oczywiście nauka. 
Stanowisko widzące prawo w ramach scientia stwierdza, że akty prawne, wcześniejsze 
wyroki wiążące sąd czy też intencje prawodawcy stanowią obiektywną sferę, która może 
być badana naukowo i silnie wiąże sędziego w zakresie orzekania. Z kolei umiejscowie-
nie prawoznawstwa jako prudentia skutkuje pozostawieniem sędziemu dużej władzy 
dyskrecjonalnej, gdzie wyżej wskazane akty prawne, precedensy etc. mogą być poddawa-
ne różnorakiej ocenie, tak by wydany wyrok był jak najbardziej słuszny.

Można zatem twierdzić, że drugim wyznacznikiem uznania zasadności sędziow-
skiej klauzuli sumienia, choć mniej widocznym we współczesnej filozofii prawa z racji 
powszechnie przyjętego paradygmatu naukowego, będzie kwestia stwierdzenia, czy pra-
wo należy do sfery nauki, czy też sztuki. Stąd sądzę, że w koncepcjach uznających pra-
wo za naukę ze znacznie mniejszym powodzeniem można spodziewać się stwierdzenia 
zasadności obowiązywania sędziowskiej klauzuli sumienia.

 34 S. Coyle, G. Pavlakos, Jurisprudence or Legal Science?: A Debate about the Nature of Legal Theo-
ry, Oxford 2005, s. 106-108; T. Gizbert-Studnicki, A. Dyrda. A. Grabowski, Metodologiczne dychotomie: 
krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Warszawa 2016, s. 258.
 35 Positivism Research Philosophy, http://research-methodology.net/research-philosophy/positivism/ 
[dostęp 11.17.2016].

http://research-methodology.net/research-philosophy/positivism/ 
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Analiza przepisów prawa pozytywnego4. 

W tym miejscu chciałbym zastanowić się nad znalezieniem ewentualnej podstawy 
pozytywnoprawnej dla klauzuli sumienia sędziego. Na początek warto zacytować rotę 
ślubowania sędziowskiego, która brzmi: 

„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospo-
litej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawie-
dliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, 
dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami 
godności i uczciwości”. Składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi 
dopomóż Bóg”36.

Jakkolwiek pojawia się tu pojęcie sumienia, wolałbym skupić się na analizie frazy 
„bezstronność”, gdyż po pierwsze kwestia tego, czym jest sumienie, jest sprawą z zakre-
su psychologii lub filozofii, nie zaś prawa pozytywnego. Po drugie, sądzę, że refleksja 
o bezstronności może przynieść więcej ciekawych odpowiedzi w kwestii badania sę-
dziowskiej klauzuli sumienia, bez potrzeby odwoływania się do rozumienia sumienia. 
Stąd opierając się na analizie prawnej, za fundamentalną należy uznać odpowiedź na 
pytanie, czy bezstronność oznacza jedynie brak stronniczości względem stron pojawia-
jących się w sądzie, czy ponadto zawiera w sobie element braku negatywnego stosunku 
do samej przedmiotowej sprawy. Gdyby bowiem uznać również ten drugi element poję-
cia bezstronności, sędzia orzekający w sprawie, której potencjalne rozstrzygnięcie było-
by niezgodne z jego światopoglądem, nie spełniałby wymogu bezstronności.

Dalej warto zwrócić uwagę na przepisy mówiące o wyłączeniu sędziego zawarte 
w polskich procedurach. Są to art. 48-49 k.p.c, art. 40-41 k.p.k, art. 18-19 p.p.s.a. Pod-
czas gdy pierwszy z nich (określający instytucję zwaną iudex inhabilis) wymienia przy-
padki, gdy sędzia jest niezdolny do orzekania w danej sprawie z mocy prawa, drugi 
mówi o możliwości wyłączenia sędziego od rozstrzygania danego przypadku (iudex su-
spectus). Jako że te trzy przepisy są praktycznie identyczne, zacytuję normę utworzoną 
łącznie na ich bazie: 

„Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 k.p.c, 40 k.p.k. i 18 p.p.s.a. sąd 
wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego 
rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego 
w danej sprawie”.

Po raz kolejny pojawia się fraza dotycząca bezstronności sędziego. Znów, tym ra-
zem na podstawie bardziej szczegółowego przepisu, można przywołać wyżej podawane 

 36 Art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2001 r. Nr 98, 
poz. 1070 ze zm.
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rozważania co do zakresu pojęcia bezstronności. W tym jednak przypadku odpowiedź 
będzie przesądzała, czy sędzia będzie mógł być wyłączony ze sprawy, nawet jeśli nie ma 
uzasadnionych wątpliwości co do jego stronniczości względem którejś ze stron, lecz gdy 
ma on negatywny stosunek do samej sprawy przedmiotowej. Poglądy polskiej doktryny 
procesualistycznej i orzecznictwa są w tej mierze bardzo lakoniczne. W komentarzach 
do wymienionych wyżej artykułów nie jest rozważana wskazana wyżej wątpliwość co 
do rozumienia pojęcia bezstronności, a wszelkie analizy zdają się opierać na zrównaniu 
bezstronności ze stronniczością. Wskazuje się jedynie, że uzasadniona wątpliwość co do 
bezstronności sędziego w danej sprawie nie musi wynikać ze stosunku osobistego ze 
stroną, czego wymagał np. k.p.k. z 1969 r. Nawet gdy rozważania dotyczą kwestii zapa-
trywań politycznych, religijnych czy społecznych sędziego37, wciąż mowa jest jedynie 
o czynnikach z tych sfer rzutujących na stronniczość względem jednej ze stron lub anty-
patię względem innej, nie zaś o negatywnym stosunku do samej sprawy, niezależnie od 
osób uczestniczących jako strony procesowe. Stąd można twierdzić, że polska myśl pra-
wa procesowego nie dopuszcza do wyłączenia sędziego z racji niechęci do zajęcia się 
samą sprawą przedmiotową, choć możliwe, że wynika to z braku wielu takich przypad-
ków w domenie praktyki prawnej.

Z drugiej strony, myśl procesowa, wymieniając jako jedną z głównych zasad każ-
dego postępowania zasadę obiektywizmu wskazuje, że stanowi ona coś więcej niż jedy-
nie bezstronność. I tak np. możemy przeczytać: „obiektywizm to także brak kierunko-
wego nastawienia do samej sprawy i nieprzesądzanie jej wyniku. Obiektywizm jest więc 
pojęciem szerszym od bezstronności. Organ procesowy powinien być neutralny wobec 
a) stron, b) samej sprawy”38. Wydaje się, że instrumentem prawnym dla zachowania 
zasady obiektywizmu w sytuacji, gdyby sędzia nie był w stanie z racji swoich przekonań 
zachować neutralności wobec danej sprawy przedmiotowej, mogłoby być rozszerzenie 
pojęcia bezstronności, tak by obejmowało ono również obiektywne spojrzenie na samą 
rozpatrywaną kwestię prawną. Obiektywne spojrzenie na sprawę dotyczyłoby braku 
uprzedzenia sędziego co do moralnej nietrafności stosowanego przepisu.

Sądzę, że te właśnie przepisy mówiące o wyłączeniu sędziego na jego żądanie 
można uznać za pozytywnoprawną podstawę dla uznania obowiązywania w polskim 
systemie prawnym instytucji klauzuli sumienia sędziego. Normy wynikające z tych ar-
tykułów mógłby wykorzystać sędzia chcący nie orzekać w danej sprawie z racji sprzecz-
ności z jego sumieniem.

 37 S. Steinborn, J. Grajewski, P. Rogoziński, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych 
przepisów, Warszawa 2013, Art. 41, Teza 8. 
 38 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 222.
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Granice sędziowskiej klauzuli sumienia5. 

Istnieje ważny aspekt odróżniający większość wyłączeń światopoglądowych, 
a w konsekwencji, i teoretycznych refleksji na ich temat, od dostosowania w postaci 
klauzuli sumienia sędziego. Cechą zdecydowanej większości dostosowań kulturowych 
jest uprawnienie jednostki do niewywiązania się z powszechnego publicznego obo-
wiązku, co za tym idzie, są one prawami jednostki w stosunku do państwa, jak np. 
możliwość posiadania zdjęcia w dowodzie osobistym wraz z religijnym nakryciem gło-
wy. Rzadziej są one uprawnieniami funkcjonującymi na płaszczyźnie jednostka-jed-
nostka (np. proponowana klauzula sumienia farmaceutów). Natomiast klauzula sumie-
nia sędziego miałaby być prawem osoby wykonującej władzę państwową. W stosunku 
do państwa jednostka ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do sądu, które oczy-
wiście musi być realizowane przez konkretne osoby wykonujące funkcję sędziowską. 
Nie zgadzam się więc z wnioskami, do jakich dochodzi M. Skwarzyński, który, anali-
zując kwestię sprzeciwu sumienia sędziego z perspektywy praw człowieka, nie stawia 
granic dla wyłączenia się sędziego ze sprawy z punktu widzenia praw jednostki39. Pisze 
on np.: „Większy problem powstaje przy wyłączeniu się ze sprawy w takim momencie 
toku postępowania, które jest zagrożone przedawnieniem, iż to powtórzenie postępo-
wania nie będzie możliwe. W takiej sytuacji sędzia, który dostrzegł sprzeciw sumienia 
w trakcie postępowania, a który skutkuje brakiem obiektywizmu czy bezstronności, 
musi i tak wyłączyć się z jego prowadzenia. Ewentualne przedawnienie i skutek w po-
staci braku karania jest bowiem wartością mniej znaczącą niż bezstronność, obiekty-
wizm czy niezawisłość sędziowska”40. Takie ujęcie ignoruje fakt, że sędzia w danym 
stosunku nie występuje jedynie jako jednostka, lecz przede wszystkim jako emanacja 
państwa, w postaci władzy sądowniczej, od którego to państwa jednostka ma prawo 
żądać określonych działań. 

Sądzę, że można rozstrzygnąć tę kwestię w bardziej zniuansowany sposób, w za-
leżności od rodzaju normy światopoglądowej będącej podstawą powoływania się na 
sędziowską klauzulę sumienia. Wymaga to podziału norm światopoglądowych na mo-
ralne i jedynie konwencjonalne41. Tam, gdzie na gruncie danego systemu przekonań 
norma jawi się jako ważna, lecz niekoniecznie związana z refleksją moralną, a jedynie 
z identyfikacją pewnej grupy społecznej lub religijnej, obowiązek sędziego w postaci 
rozstrzygnięcia sprawy powinien wziąć górę. Realizuje on bowiem konstytucyjne pra-
wo do sądu, a brak wypełnienia normy konwencjonalnej raczej nie będzie fundamen-
talnie naruszał sumienia danej osoby, choć oczywiście rozpatrywanie sprawy może 

 39 M. Skwarzyński, op. cit., passim.
 40 Ibidem, s. 15-16.
 41 T. Żuradzki, op. cit., s. 119.
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sprawiać trudności. Będzie to jednak usprawiedliwione przez pewien stan wyższej ko-
nieczności wynikający również z dobrowolnej decyzji danej osoby o wykonywaniu 
funkcji sędziowskiej. Inaczej będzie, gdy norma może być zaliczona do zasad stricte 
moralnych, np. poprzez spełnienie proponowanego przez T. Żuradzkiego testu uogól-
niania na inne przypadki innych osób niewyznających danego systemu przekonań42. 
W takiej sytuacji przeważyć powinno jednak sumienie sędziego. Obowiązki prawne nie 
powinny bowiem łamać istotnych moralnych przekonań ludzkich. Taką zaś sytuację 
powinien przewidzieć ustawodawca i tak dostosować regulacje, by w praktyce ten pro-
blematyczny i ciężko rozstrzygalny konflikt nie wystąpił. 

W szczególności gdyby było wiadome dla sędziego od początku, że pewnych 
przepisów prawa nigdy nie będzie stosował z racji sprzeczności z jego światopoglą-
dem, rozwiązaniem byłoby takie ustalenie porządku przydzielanych spraw, by sprawy 
opierające się na tych przepisach nie były mu w ogóle przydzielane. Zapewne wyma-
gałoby to unormowania w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak np. 
w regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Dzięki temu sędzia nie musiałby 
orzekać w kwestiach sprzecznych z jego sumieniem, a sprawa od samego początku tra-
fiałaby do innego sędziego. W ten sposób zniknąłby trudny dylemat związany z wyłą-
czaniem się sędziego w toku sprawy, które to wyłączenie mogłoby czasami prowadzić 
do niemożliwości rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku. Takie rozwiązanie wyma-
gałoby jednak stosownego uregulowania i co do zasady nie jest możliwe w obecnym 
stanie prawnym.

Jako kolejną granicę dla korzystania z sędziowskiej klauzuli sumienia należy po-
stawić brak nadużywania43. Gdyby sędziowie w ogólności lub dany sędzia wyłączał się 
ze zbyt wielu spraw, podawałoby to w wątpliwość odpowiednio sens istnienia regulacji 
prawnych, które są sprzeczne z ich poglądami bądź sens wykonywania władzy sędziow-
skiej przez konkretnego sędziego. 

Na koniec warto wskazać, że sędziowska klauzula sumienia może stanowić ważną 
gwarancję dla zasady neutralności światopoglądowej państwa. Umożliwiałaby rozpo-
znanie sprawy jedynie na podstawie przepisów prawa bez jawnego czy też ukrytego 
odwoływania się do norm o innym, pozaprawnym, charakterze. Lepiej bowiem, by sę-
dzia po prostu w sprawie nie orzekał, niż gdyby miał „naciągać” interpretację prawa, tak 
by była zgodna z jego światopoglądem. 

 42 Ibidem.
 43 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 
2011, s. 207.
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Podsumowanie6. 

Analiza tego, czy sędzia może posiadać uprawnienie w postaci klauzuli sumienia, 
może jawić się jako kwestia czysto teoretyczna, w żadnej mierze niepowiązana z proble-
mami praktyki. Byłoby dobrze, gdyby tak było rzeczywiście, gdyby obowiązki narzuca-
ne przez prawo nie naruszały niczyjego sumienia. Uważam jednak za wartościowe, oby 
w jak najmniej praktycznym sensie, rozważenie uznania zasadności klauzuli sumienia 
sędziego. W związku z oparciem się na kryteriach zawartych w koncepcji wyłączeń 
światopoglądowych możliwe było precyzyjne zanalizowanie poszczególnych płasz-
czyzn badania i ukazanie, że dopuszczalne jest przyjęcie obowiązywania sędziowskiej 
klauzuli sumienia. Dalej, kluczowe aspekty filozofii prawa, w postaci relacji prawa i mo-
ralności w teorii orzekania z jednej strony i kwestii statusu naukowego prawa z drugiej, 
są w stanie zobrazować potencjalne odpowiedzi różnych nurtów teoretycznoprawnych. 
Za podstawowy fundament dla sędziowskiej klauzuli sumienia uznać należy instytucję 
wyłączenia sędziego na jego żądanie zawartą w ustawach procesowych, jednakże z za-
strzeżeniem szerokiego rozumienia pojęcia bezstronności, zawierającego również brak 
negatywnego nastawienia do samej sprawy przedmiotowej. W taki sposób klauzula su-
mienia sędziego wydaje się być zasadna z punktu widzenia analizy teoretycznej, a po-
nadto w ramach polskiego systemu prawnego dopuszczalna na podstawie konkretnych 
przepisów prawa pozytywnego. 
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Wolność a równość w orzeczeniach Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka i polskiego Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczących wolności religijnej

Abstrakt
W rozdziale zostały opisane relacje dwóch chronionych prawem wartości – wolności i równości – 
w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskiego Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczących wolności religijnej. Autor stawia tezę, iż ideał równości zdaje się być w ujęciu ww. or-
ganów składnikiem prawa do wolności religijnej. Ma to miejsce z jednej strony z uwagi na odwoły-
wanie do przepisów antydyskryminacyjnych, co autor nazywa „relacją wprost”, z drugiej strony ze 
względu na opieranie się przez sądy na zasadach neutralności i bezstronności światopoglądowej pań-
stwa („relacja pośrednia”). W konkluzjach wskazane zostają ewentualne ryzyka związane z utożsa-
mianiem w sferze życia religijnego wolności z równością, co uzasadnia zdaniem autora ostrożne po-
dejście do takiej interpretacji wolności religijnej.

Wprowadzenie1. 

Zacznijmy od przedstawienia dwóch skrajnych stanowisk mogących opisywać rela-
cje między wolnością a równością. Pierwsze z nich wyraża stwierdzenie Isaiaha Berlina 
zawarte w słynnym i jakże aktualnym eseju Dwie koncepcje wolności: „Wszystko jest tym, 
czym jest: wolność jest wolnością, a nie równością, uczciwością, sprawiedliwością, kultu-
rą […]”1. Fakt, iż Berlin był zwolennikiem wolności negatywnej i autorem cytowanego 
zdania, nie oznacza oczywiście, że nie doceniał on wagi wartości innych niż wolność. Dla 
tematu niniejszych rozważań istotne jest jednak to, że dostrzegał on tendencję do miesza-
nia pojęcia wolności z „jej rodzeństwem” – równością i braterstwem2. Przykładem wpisu-
jącym się w tę tendencję oraz właściwym dla drugiego stanowiska modelem związków 
wolność-równość jest myśl Ronalda Dworkina, zgodnie z którą wszystkie współczesne 
teorie polityczne opierają się na fundamentalnej wartości, jaką jest równość3. Jest ona wa-
runkiem wstępnym i niezbędnym dla rozmowy o pozostałych wartościach.

 1 I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, [w:] I. Berlin, Cztery eseje o wolności, przeł. H. Bartoszewicz, 
D. Grinberg, D. Lachowska, A. Tanalska-Dulębska, Warszawa 1994, s. 186.
 2 Ibidem, s. 215.
 3 W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, przeł. A. Pawelec, Warszawa 2009, s. 18.
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Ustalenia filozofów nie mają prostego, bezpośredniego przełożenia na regulacje 
prawne. Wolność w rozumieniu filozoficznym należy odróżnić od prawa gwarantujące-
go wolność w określonej płaszczyźnie (uprawnienia)4. Filozofia może jednak pomóc 
w ustaleniu istoty wolności w rozumieniu prawnym, co ma doniosłe znaczenie praktycz-
ne. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz lub Trybunał), odwołując się do 
klauzul limitacyjnych zawartych w art. 8-11 Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (dalej: EKPCz lub Konwencja), podkreśla bowiem, że ewen-
tualne ograniczenia nie mogą naruszać istoty opisanych tam wolności. Polska Konstytu-
cja wprost wyraża ten zakaz w art. 31 ust. 3 zd. 25. Niniejszy tekst poświęcony będzie 
dociekaniom, na ile – w rozumieniu ETPCz i polskiego Trybunału Konstytucyjnego (da-
lej: TK) ‒ ideał równości jest składnikiem prawa do wolności religijnej6. W rozdziale 
porównane zostaną wypowiedzi obu organów w interesującej nas kwestii, wskazane zo-
staną różnice i tożsamości.

Wyprzedzając dalsze uwagi wskazać trzeba, iż w doktrynie i orzecznictwie ETPCz 
pojawiły się interpretacje wolności gwarantowanych Konwencją, odpowiadające wska-
zanym wyżej stanowiskom filozoficznym – wykładnia wolnościowa i równościowa7.

Uwagi ogólne i zarys regulacji prawnych2. 

Na tle pozostałych przepisów Konwencji orzecznictwo ETPCz zbudowane na pod-
stawie art. 9 jest skromne. Pierwszy znaczący wyrok Trybunału zapadł dnia 23 maja 
1993 r. w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji, skarga nr 14307/888. Już w nim ETPCz 
dostrzegł doniosłość wolności religijnej stwierdzając, że jest ona podstawą społeczeństwa 
demokratycznego9. W literaturze prezentowany jest także pogląd, że o szczególnej pozy-
cji wolności religijnej w katalogu praw gwarantowanych Konwencją świadczy fakt, iż 
posiada ona najwęższą ze wszystkich podlegających limitacji praw (art. 8-11 Konwencji) 

 4 Por. S. Czepita, Istota wolności i jej granice w polskim systemie prawym, „Prawo i Więź” 2014, 
nr 1(7), s. 18 i n.
 5 Por. N. Kłączyńska, Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyzna-
nia, Wrocław 2005, s. 124.
 6 Przez wolność religijną rozumiem wszystkie prawa gwarantowane art. 9 EKPCz oraz art. 25 i 53 
Konstytucji RP z 1997 r.; w kwestiach terminologicznych por. W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i reli-
gii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Toruń 2013, s. 38-57.
 7 L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do 
art. 1-18, Warszawa 2010, s. 764.
 8 Wszystkie cytowane w rozdziale orzeczenia ETPCz dostępne są na stronie internetowej https://hudoc.
echr.coe.int/ [dostęp 07.01.2018].
 9 A. Wiśniewski, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka, Gdańsk 2008, s. 187; W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii…, s. 341.

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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sferę możliwych ograniczeń10. Orzecznictwo ETPCz w zakresie art. 9 Konwencji jest 
raczej stabilne. Znaczące zmiany stanowiło uznanie – jeszcze przez Komisję – że gwaran-
cje art. 9 obejmują również osoby prawne11, oraz ‒ w przełomowym wyroku z dnia 7 lip-
ca 2011 r. w sprawie Bayatyan przeciwko Armenii, skarga nr 23459/03 ‒ iż odmowa 
służby wojskowej motywowana względami sumienia podlega ochronie art. 9 EKPCz12.

Orzecznictwo polskiego TK w kontekście wolności religijnej pojawiło się dopiero 
w okresie transformacji, dotyczyło pierwotnie takich kwestii jak klauzula sumienia lekarzy 
w kontekście aborcji, powrót nauczania religii do szkół publicznych, klauzula poszanowa-
nia chrześcijańskiego systemu wartości w ustawie o radiofonii i telewizji13. Podobnie jak 
w przypadku ETPCz, polskie orzecznictwo dotyczące wolności religijnej jest stabilne, co 
niekoniecznie spotyka się z uznaniem doktryny dostrzegającej konieczność zmian14.

Okolicznością, na którą trzeba zwrócić uwagę, prowadząc analizę porównawczą 
dorobku ETPCz i TK, jest to, iż ten pierwszy jest zarówno sądem prawa, jak i faktu, 
podczas gdy polski organ jest wyłącznie sądem prawa. Znajduje to odzwierciedlenie na 
przykład w różnicy stanowisk obu organów odnośnie do nauczania religii w polskich 
szkołach publicznych. Problem ten szerzej komentuję w dalszej części tekstu. Istotne 
jest także, iż kontrola TK ma w interesującym nas zakresie na ogół charakter abstrakcyj-
ny, zaś ETPCz prowadzi kontrolę konkretną.

Inną trudnością napotykaną w badanym kontekście jest fakt, iż obydwa organy nie 
rozpatrywały zbyt wielu spraw o analogicznych stanach faktycznych. Wyjątkami od tej 
zasady są w pewnej mierze: przywołana wyżej kwestia nauki religii w szkołach, pro-
blem ochrony uczuć religijnych15 czy kwestia klauzuli sumienia w kontekście aborcji16.

Ponadto specyficzną cechą judykatury strasburskiej jest to, że na kanwie pozornie 
analogicznych stanów faktycznych mogą zapaść ‒ w zależności od szeregu przygodnych 

 10 T. Jasudowicz, Bluźnierstwo a kultura europejska: „pojedynek” między wolnością ekspresji 
a wolnością religijną, „Studia Europejskie” 1998, tom II, s. 230-239, 248.
 11 W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii…, s. 341. Polski TK również dopuszcza występowa-
nie przez osoby prawne ‒ związki wyznaniowe czy kościoły jako strony w postępowaniu. Pierwsza sprawa, 
w której podmiot taki skorzystał ze swoich uprawnień, była prowadzona z wniosku Autokefalicznego Ko-
ścioła Prawosławnego i zakończyła wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2003 r., K 13/02, OTK-A 2003/4/28.
 12 Por. W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii…, s. 459.
 13 Por. A. Rogowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyj-
nego, Warszawa 2015. 
 14 Ibidem, s. 217.
 15 Polski TK uznał, że obowiązek ochrony ze strony państwa mieści się w zakresie wolności religijnej, 
zaś ETPCz wyraził odmienne stanowisko. Por. odpowiednio: orzeczenie TK z dnia 7 czerwca 1994 r., 
K 17/93, OTK 1994/1/11 oraz wyrok ETPCz z dnia 20 września 1994 r. w sprawie Otto Preminger Institut 
przeciwko Austrii, skarga nr 13470/87, szerzej komentowany w T. Jasudowicz, op. cit.
 16 Por. orzeczenia TK: z dnia 15 stycznia 1991 r., U 8/90, OTK 1991/1/8, z dnia 7 października 1992 r., 
U 1/92, OTK 1992/2/38 oraz orzeczenie ETPCz z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce, 
skarga nr 5410/03, komentowane w O. Nawrot, Klauzula sumienia w zawodach medycznych w świetle stan-
dardów Rady Europy, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, nr 3(35), s. 16.
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okoliczności, takich jak tradycje kulturowe danego państwa czy konsensus pozostałych 
państw Rady Europy w danym momencie historycznym – różne wyroki. Wynika to m.in. 
z odwoływania się przez ETPCz do doktryny marginesu oceny, pozwalającej na kontek-
stowe ustalanie treści praw gwarantowanych Konwencją17. Przykładem tego zjawiska jest 
akceptacja przez ETPCz różnego statusu kościoła scjentologicznego w różnych pań-
stwach18. Za jego zaprzeczenie można zaś uznać konsekwentną akceptację zakazów no-
szenia chust muzułmańskich, mimo że wyroki dotyczyły państw mających różne kontek-
sty kulturowe i społeczne19.

Przejdźmy teraz do przeglądu relewantnych regulacji prawnych. W systemie Kon-
wencji będzie to przede wszystkim art. 9, statuujący wolność myśli, sumienia i religii. 
Orzecznictwo i nauka odróżniają dwie sfery ochrony tego przepisu – nienaruszalne forum 
internum oraz mogące podlegać limitacji zgodnie z ustępem 2 tego artykułu forum exter-
num, czyli wolność uzewnętrzniania przekonań20. Przepis ten nie wymusza żadnych kon-
kretnych rozwiązań instytucjonalnych na państwach-stronach Konwencji. ETPCz dopusz-
cza zarówno model rozdziału, jak i powiązania w relacjach państwo-kościół, jednakże 
orzecznictwo często odwołuje się w tym zakresie do zasad neutralności i bezstronności 
państwa, podkreślając również autonomię związków wyznaniowych. Z przepisu tego od-
czytuje się pozytywny obowiązek państwa do zapewnienia obywatelom wolności religij-
nej również w relacjach horyzontalnych21. W sprawach dotyczących edukacji Trybunał 
odwołuje się często do art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji, który gwarantuje prawo do 
nauki oraz prawo do wychowania i nauczania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców.

Regulacje równościowe w systemie Konwencji to przede wszystkim jej art. 14, 
mówiący o zakazie dyskryminacji w korzystaniu z praw i wolności konwencyjnych 
z uwagi na m.in. płeć, rasę, kolor skóry, religię (katalog jest otwarty) oraz zapisy Proto-
kołu nr 12 do EKPCz, gdzie został ustanowiony zakaz dyskryminacji w zakresie jakich-
kolwiek praw gwarantowanych przez państwa-strony (ogólna zasada równości). Tę 
istotną różnicę można zilustrować, odwołując się do decyzji Komisji z dnia 5 marca 
1991 r. w sprawie Choudhury przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 17439/90. 
W sprawie tej skarżący argumentował, że objęcie ochroną uczuć religijnych jedynie 

 17 Por. A. Wiśniewski, op. cit., s. 393.
 18 W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii…, s. 350.
 19 Por. wyroki: z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie Dahlab przeciwko Szwajcarii, skarga nr 42393/98, 
dotyczący nauczycielki w szkole publicznej, z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie Sahin przeciwko Turcji, 
skarga nr 44774/98, dotyczący studentki oraz z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie Dogru przeciwko Francji, 
skarga nr 27058/05, gdzie skarżącą była uczennica szkoły publicznej.
 20 Por. L. Garlicki (red.), op. cit., s. 552.
 21 A. Wiśniewski, op. cit., s. 188. Szerzej na temat obowiązków pozytywnych państw-stron Konwen-
cji: C. Mik, Teoria obowiązków pozytywnych państw-stron traktatów w dziedzinie praw człowieka na przy-
kładzie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] J. Białocerkiewicz (red.), Księga jubileuszowa profe-
sora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004, s. 257-276.
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wyznawców anglikanizmu (chodziło o penalizację bluźnierstwa) jest dyskryminacyjne. 
Komisja stwierdziła, że ochrona uczuć religijnych nie stanowi pozytywnego obowiązku, 
który może zostać wywiedziony z art. 9 Konwencji, zatem do dyskryminacji nie doszło. 
Inaczej sytuacja przedstawiałaby się, gdyby sprawę rozpatrywano po wejściu w życie 
Protokołu nr 12. Wówczas zarzut dyskryminacji byłby skuteczny.

Zakaz dyskryminacji nie jest prawem autonomicznym, tj. nie można się na niego 
powołać bez powiązania z innym przepisem Konwencji. Orzecznictwo ETPCz ewoluuje 
jednak w kierunku autonomizacji art. 14, co przejawia się w tym, że może np. zostać 
stwierdzone naruszenie zakazu dyskryminacji w powiązaniu z wolnością religijną, na-
wet wówczas gdy sama wolność religijna nie została naruszona22.

Szukając ideowego fundamentu EKPCz, wskazuje się najczęściej myśl liberalną23. 
Tym, co wyróżnia Konwencję na tle innych aktów z dziedziny praw człowieka, jest brak 
odwołania do pojęcia godności – pojawia się ono dopiero w Protokole nr 13 z 2002 r.

Konstytucyjna regulacja w komentowanym zakresie jest zdecydowanie bardziej 
rozbudowana. Składają się na nią zapisy dotyczące tzw. instytucjonalnego aspektu wol-
ności religijnej, zawarte w art. 25 Konstytucji oraz postanowienia kazuistycznego art. 
53, mówiące o indywidualnej wolności religijnej. Kształt art. 25 jest wyrazem kompro-
misu zmierzającego do pogodzenia świeckiej koncepcji państwa z docenieniem wagi 
zasług kościoła katolickiego dla polskiej państwowości i chrześcijańską tradycją naro-
dową Polski. Budzi on sprzeciw z jednej strony liberalnie zorientowanych przedstawi-
cieli doktryny upatrujących w nim uprzywilejowania katolicyzmu jako jedynego wy-
mienionego w Konstytucji wyznania24, z drugiej ‒ bardziej konserwatywnie nastawionych 
uczonych, wskazujących na niemożliwość osiągnięcia bezstronności światopoglądowej 
państwa i konieczność oparcia go o wartości chrześcijańskie25. Poważna kontrowersja 
dotyczy interpretacji zasady bezstronności wyrażonej w art. 25 ust. 2 i pytania, czy na-
leży ją utożsamiać z zasadą neutralności światopoglądowej państwa. Wątek ten zostanie 
rozwinięty w kolejnej części tekstu. Sposób regulowania stosunków państwo ‒ poszcze-
gólne grupy wyznaniowe (art. 25 ust. 4 i 5) inspirowany jest rozwiązaniem włoskim i ma 
na celu ochronę interesów kościoła katolickiego przy jednoczesnym zapewnieniu rów-

 22 Por. T. Jasudowicz (red.), Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 194-195; L. Garlicki (red.), 
op. cit., s. 757-761, 765.
 23 Por. J. Zajadło, Godność i prawa człowieka (Ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytu-
cji), „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, Tom III, s. 61; C. Mik, op. cit., s. 258.
 24 Por. R.M. Małajny, Neutralność a bezstronność światopoglądowa państwa, [w:] T.J. Zieliński (red.), 
Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, 
s. 71-92; P. Borecki, M. Pietrzak, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a Trybunał Konstytu-
cyjny, „Państwo i Prawo” 2010, nr 5(771), s. 25, 30.
 25 Por. W. Łączkowski, „Bezstronność” władz publicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 2006, rok LXVIII, z. 2, s. 209-219.
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ności wyznań26. Prawa gwarantowane w art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji opisane są 
w polskiej Konstytucji w przepisach art. 48 i 53 ust. 3.

Komentując regulacje antydyskryminacyjne w Konstytucji, wskazać trzeba przede 
wszystkim na art. 32, który odpowiada standardowi obecnemu w systemie Konwencji 
po wejściu w życie Protokołu nr 12, stwierdzając m.in. że „Wszyscy są wobec prawa 
równi”. Przepis ten nie buduje katalogu zakazanych przyczyn różnicowania, stanowi 
otwartą klauzulę. Lex specialis dla tego unormowania stanowi art. 25 ust. 1 Konstytucji 
gwarantujący równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zapisy Konstytucji prima facie nawiązują do oświeceniowej, liberalnej koncepcji 
praw człowieka, jednakże bliższa analiza wskazuje również na republikańskie konotacje 
o arystotelesowsko-tomistycznych korzeniach. Świadczą o tym chociażby liczne odwo-
łania do dobra wspólnego27. Potwierdza to tezę o eklektycznym, kompromisowym cha-
rakterze aktu.

Wolność a równość – 3. relacja wprost i relacja pośrednia

Badanie relacji między wolnością a równością często zmierza do wykazania napięć 
i konfliktów występujących między nimi. Berlin stwierdził, że zjawisko to jest nieod-
łączną cechą ludzkiej kondycji, dostrzegł jednak, iż „oferowanie praw politycznych lub 
ochrony przed ingerencją państwa półnagim, niedożywionym i chorym analfabetom jest 
drwiną z ich położenia”28. Zwrócił on zatem uwagę na konieczność zapewnienia mini-
mum socjalnego jako warunku korzystania z wolności. Dalej posunęli się marksiści, 
mówiąc o liberalnych „wolnościach formalnych” i marksistowskich „wolnościach real-
nych”29. Te ostatnie stanowią właśnie ‒ choć wypaczoną ‒ próbę połączenia ideałów 
wolności i równości. W naszych rozważaniach nie chodzi jednak o socjalny aspekt rów-
ności, lecz o to, czy ideał równości jest częścią składową prawa do wolności religijnej? 
Udzielając twierdzącej – czyli bliskiej Dworkinowskiej interpretacji roli równości we 
współczesnej filozofii politycznej ‒ odpowiedzi na to pytanie, stawiam tezę, iż ideał ten 
pojawia się w dwojaki sposób w orzeczeniach dotyczących wolności religijnej.

Pierwszy sposób nazywam relacją wprost. Polega ona na korzystaniu w sprawach 
dotyczących wolności religijnej z regulacji równościowych, np. art. 14 Konwencji, art. 
32, 25 ust. 1 Konstytucji RP czy odwoływaniu się w argumentacji stron postępowania 

 26 Por. J. Jaraczewski, Nawiązywanie stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi – głos 
w dyskusji nad interpretacją art. 25 ust. 5 Konstytucji, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawne granice wolno-
ści sumienia i wyznania, Warszawa 2012, s. 76.
 27 Por. S. Czepita, op. cit., s. 25-26.
 28 I. Berlin, op. cit., s. 185.
 29 Por. R. Aron, Esej o wolnościach, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1997.
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lub organu do ogólnej zasady niedyskryminacji. Zilustrujmy ten drugi wariant przykła-
dem z wokandy ETPCz. Zauważmy, że w przeciwieństwie do pierwszego będzie on do-
tyczył sytuacji, gdy to normy wyznaniowe, a nie normy czy działania państwa, są nie-
zgodne z zasadą równości. Może to być podstawą do stosowania klauzul limitacyjnych 
z art. 9 ust. 2 Konwencji.

W sprawach dotyczących zakazów noszenia chust islamskich jednym z argumen-
tów na rzecz tego rozwiązania było uznanie, iż noszenie chusty jako wymóg dotyczący 
wyłącznie kobiet jest dyskryminacyjne – stoi w sprzeczności z zasadą równości płci. 
W uzasadnieniu wyroku z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie Dahlab przeciwko Szwajca-
rii, skarga nr 42393/98 czytamy, że „noszenie chusty islamskiej wydaje się być trudne 
do pogodzenia z ideą tolerancji, szacunku dla innych, a przede wszystkim równości i nie-
dyskryminacji”. Myśl ta była powtarzana w kolejnych orzeczeniach dotyczących religij-
nie motywowanych nakryć głowy. Co ciekawe, EPTCz uznał jednak, że płeć może być 
kryterium decydującym przy obsadzaniu stanowisk kościelnych, mieści się to bowiem 
w zakresie autonomii wyznań30.

Pierwszy wariant relacji wprost jest dobrze opisany w doktrynie, był także przed-
miotem częstych wypowiedzi judykatury. Przykładem tego jest stała obecność zarzutu 
naruszenia zasady równości i równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecze-
niach TK związanych z obecnością edukacji religijnej w polskich szkołach publicznych. 
Dotyczyły one m.in.: przywrócenia nauczania religii w szkołach (orzeczenie z dnia 
30 stycznia 1991 r., K 11/90,  OTK 1991/1/2), możliwości ujmowania przez różne wyzna-
nia ocen z religii na świadectwach szkolnych (wyrok z dnia 5 maja 1998 r., K 35/97, OTK 
1998/3/32), wliczania stopnia z religii do średniej ocen (postanowienie z dnia 21 listopa-
da 2007, U 7/07, OTK-A 2007/10/147 i wyrok z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07, OTK
-A 2009/11/16331). We wszystkich tych sprawach TK konsekwentnie uznawał zgodność 
kwestionowanych norm z Konstytucją, co spotkało się z raczej krytyczną recepcją dok-
tryny. Jej przedstawiciele podkreślali, że nawet akceptacja nauczania religii w szkołach 
nie musi przekładać się na wliczanie oceny z tego przedmiotu do średniej32. Odmienne 

 30 Por. L. Garlicki (red.), op. cit., s. 581.
 31 Uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie wnioskodawcy argumentowali: „lekcje religii katolic-
kiej organizowane są praktycznie we wszystkich szkołach publicznych w Polsce, podczas gdy lekcje religii 
innych wyznań tylko w nielicznych szkołach ‒ w sytuacji kiedy do danej szkoły uczęszczają pojedynczy 
uczniowie, którzy chcieliby uczęszczać na lekcje religii innej niż wyznania katolickiego, nie mają na 
to praktycznych szans, gdyż system nauczania religii skonstruowany jest w sposób promujący religie «więk-
szościowe». W ten sposób uczniowie, którzy są wyznania katolickiego, posiadają możliwość uczęszczania 
na lekcje religii, podczas gdy w przeważającej większości przypadków uczniowie będący wyznawcami in-
nych religii takiej możliwości nie posiadają”. Wnioskodawcy kładli więc nacisk na faktyczny aspekt funk-
cjonowania kwestionowanych regulacji, co spotkało się ze sprzeciwem TK, broniącego swojej pozycji jako 
sądu prawa, a nie faktu.
 32 Por. P. Borecki, M. Pietrzak, op. cit., s. 20.
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względem TK stanowisko zaprezentował organ strasburski w wyroku z dnia 15 czerwca 
2010 r. Grzelak przeciwko Polsce, skarga nr 7710/02. W orzeczeniu tym stwierdzono, że 
obecność na wzorach świadectw szkolnych rubryki „religia/etyka” w sytuacji, gdy ze 
względu na nieuczestniczenie skarżącego w lekcjach religii i brak zapewnienia mu alter-
natywnych zajęć z etyki naruszała art. 14 w zw. z art. 9 Konwencji, stanowiąc „nieuzasad-
nione piętnowanie” skarżącego. ETPCz uznał, iż jednym z czynników odróżniających tę 
sprawę od odrzuconej wcześniej skargi w sprawie Saniewski przeciwko Polsce (decyzja 
z 26 czerwca 2001 r., skarga nr 40319/98), było wejście w życie rozporządzenia z 2007 r., 
którego konstytucyjność stwierdził TK w cytowanym wyżej wyroku U 10/07. Jak już 
wcześniej wspomniałem, różnicę poglądów obydwu organów wyjaśnić można, przynaj-
mniej w części, faktem, iż ETPCz brał pod uwagę faktyczne aspekty funkcjonowania 
nauczania religii w szkole, np. szykany, jakich doznawał skarżący ze strony rówieśników 
jako osoba nieuczestnicząca w zajęciach religii.

 Podkreślić trzeba, iż TK ani ETPCz nie absolutyzują zasady równości. Należy jed-
nak zwrócić uwagę na fakt, że – głównie w orzecznictwie Strasburga – mogą pojawiać się 
sytuacje, gdy naruszenie wolności religijnej ma miejsce wyłącznie w związku z narusze-
niem zakazu dyskryminacji33, co odczytuje się w ten sposób, że zakaz dyskryminacji 
trzeba intepretować tak, jakby był integralną częścią każdej z chronionych wolności34.

Drugi rodzaj związków między ideałem równości a prawem do wolności religijnej 
nazywam relacją pośrednią. Polega ona na tym, że argumentujący odwołuje się do zasad 
neutralności czy bezstronności światopoglądowej państwa, forsując, iż są one składni-
kiem wolności religijnej35 lub stanowią konstytucyjny test wolności religijnej36. W mojej 
ocenie idea równości stanowi istotny element tychże zasad, nie ma zaś prostego związku 
między wolnością religijną a neutralnością czy bezstronnością państwa. Mogą istnieć 
nieneutralne, acz gwarantujące wolność religijną, państwa, jak również ustroje neutralne 
gwałcące wolność w tej płaszczyźnie. W przypadku relacji pośredniej nie jest potrzebne 
odwoływanie się wprost do zakazu dyskryminacji, chociaż na ogół pojawia się ono jako 
równoległa nić argumentacji.

Ewentualną słabością mojej tezy jest brak konsekwentnych wskazówek orzeczni-
czych odnośnie do interpretacji pojęć neutralności i bezstronności. Polski TK wielokrotnie 
próbował zmierzyć się z tą kwestią. Momentami identyfikował obydwie zasady, np. 
w orzeczeniu o sygn. U 10/07, ignorując przy tym kanon wykładni lege distinguente. W in-

 33 T. Jasudowicz (red.), op. cit., s. 195.
 34 L. Garlicki (red.), op. cit., s. 766.
 35 Por. W. Brzozowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. (sygn. 
akt U 10/07), „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 4(99), s. 199.
 36 Por. W. Sadurski, Neutralność moralna prawa (Przyczynek do teorii prawa liberalnego), „Państwo 
i Prawo” 1990, nr 7 , s. 29; R.M. Małajny, op. cit.
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nym miejscu stwierdzał jednak, iż oznaczają one co innego, np. w wyroku z dnia 14 grud-
nia 2009 r., K 55/07, OTK-A 2009/11/167, dotyczącym finansowania katolickiego szkol-
nictwa wyższego ze środków publicznych37. Znamienne, że przywołane orzeczenia zapadły 
w odstępie niecałych dwóch tygodni. Z kolei, zdaniem części doktryny, judykatura stras-
burska zdaje się utożsamiać pojęcie neutralności i bezstronności38. Trybunał w Strasburgu 
posługuje się koniunkcją neutral and impartial bądź jej składnikami niezależnie.

Próby zdefiniowania obydwu zasad, na kanwie polskiego orzecznictwa, odwołują się 
na przykład do „sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej 
z nich”, „niepromowania lub niedyskryminowania żadnych poglądów”, „równej odległo-
ści państwa od wyznań”39. TK, definiując bezstronność, stwierdził, iż „wyklucza ona 
uprzedzenia i zakłada zachowanie jednakowego dystansu wobec określonych podmiotów” 
– oraz, co ciekawe ‒ „Nie wyklucza jednak podejmowania pozytywnych działań na ich 
rzecz”40 – więc przekreślił interpretację, w myśl której bezstronność to obojętność.

ETPCz traktuje zasady neutralności i bezstronności państwa jako konieczną gwa-
rancję pluralizmu, ale także równości wyznań, zwłaszcza w sytuacji, gdy posiadanie 
statusu kościoła czy związku wyznaniowego wiąże się z określonymi przywilejami41. 
Często zasady te są odczytywane w powiązaniu z zasadą autonomii kościołów jako na-
kaz powstrzymania się od ingerencji w ich wewnętrzne sprawy, zwłaszcza gdy państwo 
wyraźnie preferuje konkretną frakcję w ramach danego wyznania42. Przeciwko interpre-
tacji, iż wolność religijna musi oznaczać równy dystans państwa wobec wyznań, która 
to idea pojawiła się w orzecznictwie Strasburga, zaprotestował w swoim zdaniu odręb-
nym do wyroku z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, skarga 
nr 30814/06, sędzia Giovanni Bonello. Stwierdził on: „Freedom of religion is not secu-
larism. Freedom of religion is not the separation of Church and State. Freedom of reli-
gion is not religious equidistance – all seductive notions, but of which no one has so far 
appointed this Court to be the custodian”.

Nawet tak pobieżne prześledzenie orzecznictwa i dorobku doktryny dotyczących 
neutralności i bezstronności w rozumieniu TK i ETPCz skłania do uznania tezy, iż ideał 
równości jest ich składnikiem43. Wprost wyrazili to Borecki i Pietrzak, komentując wy-

 37 W. Brzozowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego…, s. 199, 206. Szerzej na temat finan-
sowania szkolnictwa wyższego ze środków państwowych: W. Sobczak, Finansowanie szkół wyznaniowych 
ze środków publicznych w Polsce, [w:] R. Wieruszewski (red.), op. cit., s. 179-195.
 38 Por. A. Rogowska, op. cit., s. 212.
 39 W. Łączkowski, op. cit., s. 209; R.M. Małajny, op. cit.
 40 Za: A. Rogowska, op. cit., s. 212. 
 41 W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii…, s. 420, 521-523.
 42 Np. Metropolitan Church of Bessarabia p. Mołdawii; Fusu Arcadie p. Mołdawii.
 43 Inaczej prezentuje się neutralność w interpretacji SN USA, który konstruuje zmienne, aczkolwiek 
precyzyjne testy neutralności związane raczej z no establishment clause I Poprawki do amerykańskiej Kon-
stytucji niż z zasadą równości. Przykładem jest tzw. Lemon test, do którego nawiązał ETPCz w wyroku 
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rok TK o sygn. U 10/0744. To z kolei pozwala na wyprowadzenie wniosku, iż ideał ten 
korzysta z dublujących się gwarancji na płaszczyźnie wolności religijnej45. Z jednej 
strony funkcjonują bowiem przepisy zakazujące dyskryminacji, z drugiej równość chro-
niona jest jako istota neutralności, która z kolei bywa traktowana jako gwarancja wol-
ności religijnej.

Odstępstwa od równości – zasady wypracowane przez ETPCz i TK4. 

Opisane wyżej obwarowania zasady równości na płaszczyźnie wolności religijnej 
nie oznaczają, że równość jest w orzecznictwie TK czy ETPCz absolutyzowana. Rów-
ność nie oznacza identyczności, możliwe są odstępstwa od niej.

Z analizy orzecznictwa strasburskiego wypływa wniosek, iż jeśli różnicowanie 
opiera się na obiektywnym i racjonalnym uzasadnieniu, nie może być traktowane jako 
dyskryminacyjne46. Spełnione muszą być ponadto testy celowości (legitimate aim) oraz 
proporcjonalności użytego środka i celu, który ma być osiągnięty47. Co ciekawe, zadość 
tym warunkom może czynić odwołanie się do względów historyczno-kulturowych, tra-
dycji, szczególnych cech danej religii czy nawet faktycznej liczby wiernych zrzeszo-
nych przez brane pod uwagę związki wyznaniowe48. Trybunał uznał, iż nie zostały one 
spełnione np. w sytuacji, gdy jednym z motywów austriackich władz decydujących 
o powierzeniu władzy rodzicielskiej nad dwójką dzieci nie matce – świadkowi Jehowy, 
lecz ojcu, który pozostał katolikiem, były względy religijne (wyrok z dnia 27 lipca 
1993 r. w sprawie Hoffmann przeciwko Austrii, skarga nr 12875/87). Również odmowa 
przyznania osobowości prawnej stowarzyszeniu Świadków Jehowy w Austrii, w sytu-
acji gdy kościół koptyjski, działający w Austrii kilkadziesiąt lat krócej niż skarżący, 
uzyskał status osoby prawnej, było dyskryminujące (wyrok z dnia 31 lipca 2008 r. 
w sprawie Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas przeciwko Austrii, skarga 
nr 40825/98). Zasadna jest konstatacja, iż na gruncie kolektywnej wolności religijnej 
(czy jej aspekty instytucjonalnego) uzasadnienie nierówności będzie łatwiejsze niż 
w kontekście indywidualnej wolności religijnej. Dotyczy to również stanowiska pol-
skiego TK w komentowanym zakresie.

Lautsi p. Włochom z 2009 r., zadając pytanie o to, czy cel, dla którego we włoskich klasach szkół publicznych 
zawieszono krzyże, był świecki, nie zaś o to, czy narusza to wolność religijną skarżących (§ 56 wyroku).
 44 P. Borecki, M. Pietrzak, op. cit., s. 26.
 45 W rozważaniach abstrahowałem już od faktu, iż równe stosowanie prawa, tj. norm generalno-ab-
strakcyjnych, to faktycznie synonim prawidłowego, poprawnego stosowania prawa, por. W. Sadurski, Teo-
ria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988, s. 91 i n.
 46 T. Jasudowicz (red.), op. cit., s. 195.
 47 N. Kłączyńska, op. cit., s. 93-94.
 48 Ibidem, s. 96; L. Garlicki (red.), op. cit., s. 578-579.
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Podobieństwa w orzecznictwie obydwu organów nie kończą się na tym. Polski sąd 
konstytucyjny również posługuje się testami celowości i proporcjonalności, dodając do 
nich konieczność zgodności różnicowania z wartościami i zasadami konstytucyjnymi49. 
TK wielokrotnie wskazywał, iż zasady równości i równouprawnienia nie mają charakteru 
absolutnego. Wskazywał, podobnie jak ETPCz, iż dopuszczalnym uzasadnieniem różni-
cowania mogą być względy tradycji narodowej, ale też rekompensata za większe straty 
poniesione przez kościół katolicki w czasach PRL czy specyfika danego kościoła50. 

Istotną rolę w orzecznictwie TK na płaszczyźnie zasady równości odgrywa pojęcie 
cechy relewantnej. Kwestia ta została szeroko skomentowana w przywołanym wcze-
śniej orzeczeniu K 13/02 z 2003 r.: „Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wyjaśniał 
znaczenie zasady równości. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału, zasada ta 
polega na tym, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną 
w równym stopniu, powinny być traktowane równo, tj. bez różnicowań zarówno fawo-
ryzujących, jak i dyskryminujących. Jednocześnie zasada równości zakłada odmienne 
traktowanie tych podmiotów prawa, które nie posiadają wspólnej cechy istotnej. Bada-
jąc zgodność regulacji prawnej z konstytucyjną zasadą równości, należy ustalić, czy za-
chodzi podobieństwo określonych podmiotów, a więc czy możliwe jest wskazanie 
wspólnej cechy istotnej lub faktycznej uzasadniającej równe traktowanie tych podmio-
tów. Ustalenie to wymaga analizy celu i treści aktu normatywnego, w którym zawarta 
została kontrolowana norma prawna”. 

Gdzie indziej TK uznał ‒ co ciekawe ‒ że „prawodawca konstytucyjny dopuszcza 
czasowe różnicowanie wspólnot religijnych do chwili uzyskania przez nie ostateczne-
go statusu”, zatem przedstawił równość jako proces do niej zmierzający, a nie statycz-
ny stan51.

Warunki odstępstwa od zasady równości są w optyce obydwu porównywanych or-
ganów zbliżone. Względy stojące u podstaw ewentualnych odmienności zostały wska-
zane już wcześniej i zachowują swoją aktualność również w tym kontekście.

Konkluzje5. 

Sugestia Ronalda Dworkina, iż równość jest wartością podstawową dla wszystkich 
liczących się nurtów filozofii politycznej, zdaje się znajdować odbicie we współczesnej 
judykaturze. TK czy ETPCz stoją na straży równości nie tylko ze względu na wiążące je 
normy antydyskryminacyjne, ale również dlatego, że ideał równości jest składnikiem 

 49 Por. W. Sobczak, Finansowanie szkół wyznaniowych…, s. 191-192.
 50 A. Rogowska, op. cit., s. 217-218, 205.
 51 W. Brzozowski, Glosa do wyroku z 14 XII 2009, K 55/07, „Państwo i Prawo” 2010, nr 5(771), s. 127.
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innych wartości i pojęć prawnych, którymi posługują się one, badając płaszczyznę wol-
ności religijnej.

Szczególnie zaskakujące jest to w orzecznictwie ETPCz, który często, wbrew prze-
strogom sędziego Bonello, zdaje się odgrywać funkcję super-sądu konstytucyjnego i za-
miast badać naruszenia wolności religijnej (co znajduje uzasadnienie w Konwencji), bada 
zgodność regulacji i praktyki ich stosowania z zasadami neutralności czy świeckości. Za-
sady te mogą być zakotwiczone konstytucyjnie w ustawodawstwach państw-stron, nie 
podlegają jednak ochronie EKPCz.

Mieszanie pojęcia wolności z równością na płaszczyźnie religii jest moim zdaniem 
szczególnie problematyczne. Po pierwsze wynika to z faktu, iż przedstawicieli różnych 
wyznań mogą wiązać skrajnie różne nakazy, których wykonanie będzie w mniejszy lub 
większy sposób kolidowało z normami powszechnie obowiązującymi. Ewentualne, na-
wet uzasadnione w rozumieniu odpowiednich przepisów, ograniczenia mogą prowadzić 
do stanu, w którym wybrane wyznania będą funkcjonowały w poczuciu krzywdy i wy-
alienowania. Argumentem w rękach ich przedstawicieli będzie wówczas naruszenie 
równości, dyskryminacja względem pozostałych wyznań. Ilustracją może być kazus 
chust islamskich – muzułmańskie kobiety mogą zasadnie zapytać, dlaczego zabrania się 
im dochowywać wiążących ich nakazów religijnych, a nawet uczestniczyć w życiu pu-
blicznym, podczas gdy przedstawicielki innych wyznań mogą swobodnie kultywować 
swoje zwyczaje. Na problem wolności nakłada się kwestia równości.

Ponadto z odmienności w nakazach różnych wyznań i postrzegania równości jako 
procesu zmierzającego do jej uzyskania w jak największym stopniu można byłoby rów-
nież wysnuć – absurdalny w mojej ocenie – wniosek o konieczności niwelowania przez 
państwo różnic w kosztach spoczywających na przedstawicielach poszczególnych wy-
znań. Miałoby się to wiązać z subsydiowaniem pielgrzymek czy realizacji innych wy-
mogów religijnych dla wyznań związanych bardziej kosztownymi obowiązkami52. Włą-
czałoby w sferę rozważań socjalny aspekt równości.

Kolejnym problemem, którego neutralność światopoglądowa państwa nie może 
rozwiązać, a prowadzącym do naruszenia zasady równości, przez co neutralność okazu-
je się wewnętrznie sprzeczna, jest kwestia asymetrii obciążeń między wierzącymi a ludź-
mi niepodzielającymi teistycznych przekonań. Neutralność państwa każe wierzącym 
pozostawić ich wewnętrzne przekonania przed wejściem do sfery publicznej, przy czym 
wymóg ten nie ciąży na osobach o obojętnym stosunku do religii. Może to również ro-
dzić łatwe do uzasadnienia w kategoriach równości poczucie krzywdy, które nie byłoby 
przecież tak proste do umotywowania z wykorzystaniem jedynie do ideału wolności.

 52 Por. W. Kymlicka, op. cit., s. 296 i n.
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Biorąc pod uwagę chociażby te szkicowo zarysowane problemy, warto rozważyć, 
czy Berlinowska, niekoniecznie egalitarystyczna interpretacja wolności nie sprawdzała-
by się na gruncie przekonań religijnych lepiej. Wydaje mi się, że pozwoliłaby przynaj-
mniej uniknąć uwikłania w nierozstrzygalne dylematy równości. Pożądane jest przynaj-
mniej liberalne podejście w wykładni odstępstw od zasady równości, sprzeczne jednak 
z zakazem ścisłej interpretacji wyjątków i ograniczeń praw człowieka.





Część trzecia:  

społeczne aspekty prawa
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Prawne implikacje genetyki behawioralnej

Abstrakt
Jedną ze szczególnie istotnych dla współczesnych systemów normatywnych dziedzin jest genetyka 
behawioralna, której głównym przedmiotem badań jest uwarunkowanie genetyczne i środowiskowe 
ludzkich zachowań. Przypisanie czynnikom genetycznym relewantnego znaczenia w etiologii zacho-
wań przestępczych skłania do pogłębionej refleksji nad specyfiką obowiązujących rozwiązań norma-
tywnych, w szczególności w dziedzinie prawa karnego. Od kilkudziesięciu lat genetyka behawioralna 
jest coraz szerszej wykorzystywana przez prawników na sali sądowej, co w założeniu ma przekonać 
sądy do wydawania orzeczeń na korzyść oskarżonych (np. S. Mobley, A. Bayout, S. Albertani). Nor-
malizacja danych zachowań przez prawo wydaje się być raczej uwarunkowana nie tyle przez racjo-
nalność, lecz społeczną konwencję, zatem same przepisy można uznać za wyraz ludzkiej mentalności, 
w tym tej naukowej. Aplikacja genetyki behawioralnej na gruncie normatywnym wymaga zastano-
wienia się na nowo nad rolą sędziego, biegłego i obrońcy w kontekście wykorzystywania informacji 
biologicznych w procesie karnym.

Wprowadzenie1. 

W biblijnej opowieści opisującej okoliczności pierwszego w historii zabójstwa, 
w którym to Kain pozbawił życia swego brata, Abla, warto zwrócić uwagę na związaną 
z nią głęboką symbolikę. Otóż zabójca otrzymuje od Boga znamię, które identyfikuje go 
z popełnionym czynem, przekroczeniem prawa, wkroczeniem na ścieżkę zła. Przywołany 
obraz ewokuje pesymistyczną wizję T. Hobbesa o naturze człowieka i jego skłonności do 
egoizmu. Czy jednak każdy z nas niejako z urodzenia jest predysponowany do stosowa-
nia przemocy, czy raczej jedynie osoby posiadające pewne szczególne właściwości? 

Jakkolwiek trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, 
to jednak stało się ono w pewnym sensie impulsem do podjęcia prac z zakresu antropo-
logii kryminalnej. Za inicjatora nowego kierunku uznaje się w literaturze C. Lombroso, 
żyjącego na przełomie XIX i XX wieku włoskiego uczonego i twórcę antropologicznej 
szkoły w prawie karnym. Na podstawie przeprowadzonych badań na osadzonych zapro-
ponował klasyfikację kilkunastu cech charakterystycznych, które pozwalają określać 
tzw. przestępców z urodzenia (m.in. asymetryczność twarzy, masywne szczęki lub kości 
policzkowe, uszy o określonym rozmiarze). Teoria Lombroso została wkrótce podważo-
na i obecnie wydaje się posiadać już walor historyczny, jednak dynamiczny rozwój 



128

Karol Gregorczuk

w ciągu ostatnich lat biologii, genetyki i medycyny sprawia, że musimy jeszcze raz po-
szukiwać wyjścia w antropologicznym labiryncie.

Prawo karne wiąże się z ponoszeniem przez sprawcę odpowiedzialności za czyn, 
który pozostaje jednocześnie zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą 
w czasie jego popełnienia, społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy oraz 
zawiniony. W kontekście naszych rozważań ostatni element z wymienionych (wina) jest 
szczególnie istotny, ponieważ warunkiem tak pojmowanej odpowiedzialności karnej jest 
właśnie możliwość postawienia sprawcy zarzutu niedania posłuchu normie prawnej, gdy 
w danych okolicznościach mógł zachować się zgodnie z prawem, jak również stosunek 
psychiczny sprawcy do czynu zabronionego. Z formuły nullum crimen sine culpa jasno 
wynika, że nikt nie może odpowiadać za same myśli, poglądy czy posiadane właściwości 
fizyczne lub psychiczne. Nie budzi naszych zastrzeżeń, że osobie niepoczytalnej nie moż-
na przypisać winy, a więc nie popełnia ona przestępstwa i nie podlega karze. 

Problematyka genetyki behawioralnej2. 

Jedną ze szczególnie istotnych dla systemów normatywnych dziedzin może być 
genetyka behawioralna, której zasadniczym przedmiotem badań jest uwarunkowanie 
genetyczne i środowiskowe ludzkich zachowań. Stanowi ona swoistą syntezę dwóch 
elementów, tzn. genetyki jako nauki o dziedziczeniu cech i zmienności organizmów oraz 
zachowania jako reakcji organizmu na bodźce. Podejście to cechuje się przypisaniem 
czynnikom genetycznym decydującej roli w realizacji określonych czynów, co pozwala 
na nowo zastanowić się nad specyfiką obowiązujących rozwiązań normatywnych, 
w szczególności w dziedzinie prawa karnego. Genetyka behawioralna pozwalająca pro-
gnozować szanse na zrozumienie genetycznego podłoża przemocy, rodzi jedne z bar-
dziej dyskusyjnych problemów w obszarze genetyki, jeśli nie w całej biologii1. 

Założenie, zgodnie z którym różnice między zachowaniami jednostek danej popu-
lacji wynikają z uwarunkowań genetycznych, nie neguje faktu oddziaływania również 
uwarunkowań środowiskowych. Źródła zmienności zachowania są jednak bardziej zło-
żone niż tylko proste połączenie genów i środowiska. Udział czynników genetycznych 
obejmuje dwa warianty – wpływ addytywny (przekaz genów rodzicielskich potomstwu) 
i wpływ nieaddytywny (złożone procesy interakcji między genami u organizmu potom-
nego). Podobnie wygląda udział czynników środowiskowych – wpływ środowiska 
wspólnego (środowisko powodujące wzrost podobieństwa między członkami jednej ro-
dziny) i wpływ środowiska specyficznego (środowisko powodujące zróżnicowanie 

 1 R. Wachbroit, Understanding the Genetics-of-Violence Controversy, [w:] D. Wasserman, R. Wach-
broit (eds), Genetics and Criminal Behavior, Cambridge-New York 2001, s. 25.
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członków jednej rodziny). Obraz komplikuje dodatkowo okoliczność, iż genotyp i śro-
dowisko mogą wchodzić we wzajemną interakcję bądź korelację2. Większość dziedzicz-
nych cech zależy nie od pojedynczego genu (np. choroba Huntingtona, fenyloketonuria), 
ale od wielu różnych genów i elementów środowiska3. W genetyce ludzkich zachowań 
wykorzystuje się trzy metody: badania adopcyjne, badania bliźniąt i badania rodzinne4.

S.H. Rhee i I.D. Waldman, dokonując przeglądu wyników pięćdziesięciu jeden od-
rębnych badań adopcyjnych i bliźniąt, obejmujących zachowania antyspołeczne, prze-
prowadzili analizę wpływu poszczególnych czynników genetycznych i środowisko-
wych. Dane pozwoliły im stwierdzić, że oddziaływanie wskazanych elementów 
przedstawia się według następujących proporcji: wpływ addytywny (0,32), wpływ nie-
addytywny (0,09), wpływ środowiska wspólnego (0,16) i wpływ środowiska specyficz-
nego (0,43)5. Podane zestawienie ujawnia znaczące konsekwencje wychowania w gru-
pach środowiskowych (0,59), uwzględniając istotne implikacje bezpośrednich 
uwarunkowań genetycznych (0,32), na proces kształtowania się zachowań o charakterze 
antyspołecznym. 

Wprawdzie pozwala ono spojrzeć niejako „z lotu ptaka” na problematykę behawio-
ralną, to jednak nie można wyciągać zbyt przedwczesnych czy pochopnych wniosków 
m.in. odnośnie do procesu stosowania prawa. W związku z tym w literaturze wysuwane 
są różne podejścia dotyczące identyfikacji mechanizmów biologicznych i społecznych, 
które definiują podstawy genetyczne i środowiskowe zachowań antyspołecznych, np. 
podejście bazujące na mierzalnym czynniku ryzyka (badanie różnych czynników ryzyka 
w ramach wielowymiarowych modeli genetycznych) czy podejście QTL (rozpoznawa-
nie i badanie konkretnych genów pod względem ich asocjacji i ewentualnego znaczenia 
funkcjonalnego dla powstawania zachowań niezgodnych z normami społecznymi)6.

Okazuje się, że geny są istotnym czynnikiem warunkującym indywidualne różnice 
w zakresie osobowości. Warto przy okazji podkreślić, że do tej pory udało się zrealizować 
zdecydowanie większą liczbę badań nad osobowością aspołeczną niż innymi zaburzenia-
mi osobowości. Pierwsza z nich przejawia się nierzadko w naruszaniu różnych norm 

 2 W. Oniszczenko, Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Przegląd badań populacji polskiej, 
Gdańsk 2005, s. 16-17.
 3 R. Plomin, J.C. DeFries, G.E. McClearn, P. McGuffin, Genetyka zachowania, przeł. E. Czerniaw-
ska, K. Duniec, Warszawa 2001, s. 79.
 4 W. Oniszczenko, op. cit., s. 18.
 5 S.H. Rhee, I.D. Waldman, Genetic and Environmental Influences on Antisocial Behavior: A Meta-
Analysis of Twin and Adoption Studies, „Psychological Bulletin” 2002, nr 128(3), s. 490-529, https://www.
researchgate.net/publication/11367715_Genetic_and_environmental_influences_on_antisocial_
behavior_A_meta-analysis_of_twin_and_adoption_studies [dostęp: 22.11.2016].
 6 L.A. Baker, S. Bezdjian, A. Raine, Behavioral Genetics: The Science of Antisocial Behavior, „Law 
and Contemporary Problems” 2006, nr 69(1-2), s. 7-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2174903/#R17 [dostęp: 23.11.2016].

https://www.researchgate.net/publication/11367715_Genetic_and_environmental_influences_on_antisocial_behavior_A_meta-analysis_of_twin_and_adoption_studies
https://www.researchgate.net/publication/11367715_Genetic_and_environmental_influences_on_antisocial_behavior_A_meta-analysis_of_twin_and_adoption_studies
https://www.researchgate.net/publication/11367715_Genetic_and_environmental_influences_on_antisocial_behavior_A_meta-analysis_of_twin_and_adoption_studies
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2174903/#R17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2174903/#R17


130

Karol Gregorczuk

społecznych i prawnych, np. kłamstwo, oszukiwanie, kradzież. Daje się zauważyć pewna 
ewolucja podejścia nauki do osób aspołecznych – o ile sto lat temu traktowano je jako 
chore umysłowo (psychopatia), by później wraz z rozwojem socjologii uznać ich zacho-
wania za wynikające z warunków społecznych (socjopatia), to współcześnie akceptuje się 
tezę o powiązaniu niektórych z nich z zaburzeniach psychicznymi (tzw. osobowość aspo-
łeczna). Wskazuje się, że znaczna większość spośród młodocianych przestępców i dzieci 
z zaburzeniami zachowania nie kwalifikuje się jako osobowość aspołeczna, ponieważ, 
jak pokazują badania oparte na kryteriach diagnostycznych DSM-IV, ten rodzaj zaburze-
nia występuje u ok. 1% kobiet i 4% mężczyzn w przedziale wiekowym 13-30 lat7. 

Kompulsywne zachowania z użyciem przemocy, np. znęcanie się, pobicie, roz-
bój, mogą być przedmiotem zainteresowania prawa karnego i psychiatrii. Uwaga 
prawnika-karnisty będzie koncentrować się na osobie samego sprawcy i popełnionym 
czynie zabronionym, w tym na podstawie jakiej motywacji został dokonany, czy nastą-
pił z premedytacją, czy sprawca miał wyrzuty sumienia po realizacji znamion czynu 
itp. Nie każde użycie siły wobec drugiej osoby ma jednak charakter przestępny (por. 
art. 25 § 1 k.k., 31 § 1 k.k.). Z kolei uwaga psychiatry kieruje się ku elementowi nie-
bezpieczeństwa zachowania oraz potencjalnej utracie autonomii decyzyjnej u osób 
wykazujących zachowania dewiacyjne, zaburzenia funkcji poznawczych czy stany 
afektywne8. Naturalnie, przyczyny zachowań przy użyciu przemocy, okoliczności ich 
dokonania, dojrzałość emocjonalna są bardzo złożone, dlatego można zasadnie posta-
wić dwa następujące pytania: „Dlaczego taka osoba narusza poprzez swoje zachowa-
nie porządek prawny” oraz korespondujące z nim „Dlaczego taka osoba bardziej za-
graża porządkowi prawnemu niż inna osoba?”9. W założeniu mają one pomóc ustalić 
etiologię czynów skierowanych przeciwko dobrom prawnie chronionym.

W związku z powyższym zastanawiające jest, czy w przypadku niektórych agre-
sywnych zachowań należałoby przypisać pewną rolę różnicom genowym. Cennych 
wskazówek dostarczyło badanie S. Snydera i współpracowników, dotyczące obecności 
tlenku azotu (NO) w mózgu myszy, który to związek chemiczny powstaje przy udziale 
białka NOS, czyli syntazy tlenku azotu (ang. nitric oxide synthase). Przedmiotowy eks-
peryment polegał na uzyskaniu transgenicznych myszy pozbawionych genu kodującego 
białko NOS. Zmodyfikowane genetycznie zwierzęta nie różniły się pod względem ze-
wnętrznego wyglądu od pozostałych, jednak po kilku tygodniach naukowcy dostrzegli 
ich nietypowe zachowanie. Otóż samce myszy niemające genu białka NOS podejmowa-
ły walkę ze swymi sąsiadami, których następnie zabijały, co u myszy jest zachowaniem 

 7 R. Plomin et al., op. cit., s. 273. 
 8 Ibidem, s. 73. 
 9 D. Wasserman, R. Wachbroit (eds), op. cit., s. 5.
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niespotykanym. W stosunku do samic zachowywały się również agresywnie, zmuszając 
do kolejnej kopulacji, nawet gdy te próbowały się ich pozbyć10. U ludzi występuje kilka 
rodzajów genów, które kodują białka z grupy NOS, a ekspresję takiego genu odkryto 
w części mózgu odpowiadającej za pojawianie się agresji11. Należy jednak zachować 
ostrożność przed przedwczesną interpolacją wyników opisanego doświadczenia do ba-
dań genetycznych nad ludźmi. Tak naprawdę NOS stanowi tylko jeden z wielu różno-
rodnych elementów zagadki, w której stawką jest zrozumienie mechanizmu powstawa-
nia gniewu i agresji u człowieka12. 

Bardziej obiecujące wydają się badania zachowania u zwierząt, z którymi mamy 
więcej wspólnego, czyli małp. Jedno z nich wykonano na samcach rezusów pod kątem 
poziomu występowania agresywnych zachowań. Z przeprowadzonej analizy wynikało, 
iż najagresywniejsze spośród nich miały najniższy poziom serotoniny, a najmniej skłon-
ne do przemocy – najwyższy. Dla zweryfikowania tej tezy postanowiono zablokować 
działanie serotoniny u myszy laboratoryjnych, wykorzystując technikę rozbicia genu 
jednego z receptorów serotoniny, tzw. 5-HT1B. Okazało się, że transgeniczne myszy 
stały się bardzo agresywne, a częstotliwość takich zachowań w stosunku do grupy kon-
trolnej wzrosła o 600%. Poziom serotoniny u naczelnych nie jest wcale genetycznie zde-
terminowany, ponieważ inny eksperyment ujawnił, że można nim manipulować, zmie-
niając po prostu pozycję małp w ich strukturze hierarchicznej (ilość serotoniny zmieni 
się zarówno w organizmach małp „zdegradowanych”, jak i „awansowanych”)13. 

Genetyka behawioralna w postępowaniu sądowym3. 

Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak inne zwierzęta, także człowiek posiada 
złożony system organizacyjny, w którym określone czynniki prowokują go do wściekło-
ści i agresji, a inne do bycia czułym i delikatnym. Fakt ów może być istotny w dyskusji 
o podstawach moralnych podejmowanych przez nas działań, jednakże winno się tutaj 
uwzględniać zróżnicowanie poszczególnych osób. Nowe odkrycia na polu biologii i me-
dycyny mogą wprowadzić kolejne wątki do dawnej dyskusji o determinizmie i moralnej 
odpowiedzialności. W naturalny sposób spowodowuje to, że na fundamencie prawa kar-
nego pojawią się z czasem rysy. Z pewnością ludzka mentalność będzie zmieniać się 
jednak o wiele wolniej niż nauki przyrodnicze. W kontekście tych rozważań warto zasy-
gnalizować, że lekarze i sędziowie zdają się ignorować w swej praktyce pewne czynniki, 

 10 P. Little, Zapisane w genach, przeł. M. Yamazaki, Warszawa 2005, s. 194-195.
 11 J. Medina, Genetyczne piekło, przeł. J. i P. Turkowscy, Warszawa 2003, s. 297.
 12 Ibidem, s. 302-303
 13 Ibidem, s. 304-306.
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które w dużym stopniu determinują ludzkie zachowania, np. 62% przestępstw z użyciem 
przemocy jest popełnianych pięć dni przed miesiączką, a jedynie 2% z nich krótko po jej 
nastąpieniu14. 

Truizmem jest twierdzenie, że prawo karne oparte jest na podstawowym założeniu, 
iż zachowanie sprawcy wynika z jego wolnego wyboru. Z drugiej strony, uwzględniając 
dorobek nauk biologicznych i genetyki, można zaobserwować pominięcie w tym wypadku 
wielu czynników, które w części determinują indywidualne zachowanie. Chociaż zarówno 
czysty woluntaryzm, jak i czysty determinizm nie mają uzasadnienia, to jednak silnie od-
działują na powszechne mniemanie na temat podłoża działań jednostkowych i grupowych. 
Wydaje się czymś interesującym, że wykorzystywanie na sali sądowej genetyki behawio-
ralnej datuje się od końca lat 60. ubiegłego wieku. W pewnym sensie pionierską rolę ode-
grali anglosascy prawnicy, którzy podnosili argument, że osoby mające zespół XYY (czy-
li z dodatkowym chromosomem Y) są bardziej skłonne do używania przemocy i zachowań 
przestępczych (Regina vs Hannell, Australia 1968 r., People vs Farley, USA 1969 r.), więc 
nie powinny odpowiadać za swoje czyny bądź należy to zaklasyfikować jako okoliczność 
łagodzącą, jednak przedmiotowa teza spotkała się wówczas z dezaprobatą sądów15.

Również w późniejszym czasie zarówno prawnicy, jak i naukowcy odrzucali możli-
wość łączenia chromosomu XYY z większą podatnością do przemocy i agresji ze wzglę-
du na rezultaty ówczesnych badań genetycznych. Równocześnie dało się zauważyć po 
stronie sądów bardziej elastyczne podejście w kwestii dopuszczalności dowodów nauko-
wych. Na uwagę zasługuje judykat Sądu Najwyższego USA z 1993 r. w sprawie Daubert 
vs Merell Dow Pharmaceuticals Inc, w którym sformułowano warunki dopuszczalności 
dowodu naukowego (tzw. standard Dauberta)16. Szczegółowe wytyczne dla sądów, jakie 
zostały określone na kanwie tej sprawy, mają gwarantować rzetelność i obiektywizm pro-
cedury dowodowej, w której wymagana jest wiedza specjalistyczna, chociaż nie są one 
aprobowane w każdym przypadku. Nowe zasady zastąpiły dotychczasowy standard wy-
słowiony w wyroku w sprawie Frye vs United States z 1923 r. i wprowadziły następujące 
warunki wymagane przy uwzględnianiu teorii naukowej w procesie sądowym:

sprawdzalność empiryczna;a) 
czy dana teoria zawiera recenzję naukową;b) 
czy znany albo potencjalny poziom błędu jest akceptowalny;c) 
czy metoda jest ogólnie akceptowana w nauced) 17. 

 14 J.Y. Young, Philosophy and the brain, Oxford-New York 1987, s. 189.
 15 D.W. Denno, Legal Implications of Genetics and Crime Research, Ciba Foundation Symposium 
194, 1996, s. 249-250.
 16 Ibidem, s. 250.
 17 Por. H.F. Fradella, L.O’Neill, A. Fogarty, The Impact of Daubert on Forensic Science, „Pepperdi-
ne Law Review” 2004 vol. 31, issue 2, s. 329, http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1273&context=plr [dostęp: 25.11.2016].

http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1273&context=plr
http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1273&context=plr
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Niekiedy słyszymy o historiach osób, którymi owładnęła przemożna siła czy głos 
przymuszające do popełnienia jakiegoś strasznego czynu. Czy zasadnym jest przyjęcie, że 
w niektórych podobnych sytuacjach spiritus movens były geny? Dobrą ilustracją opisywa-
nej problematyki są przypadki sądowe trzech różnych przestępców oskarżonych o zabój-
stwo, którzy próbowali przed sądem powoływać się na tzw. „dowody genetyczne”. 

Pierwsza historia dotyczy Stephena Mobleya, który w 1991 r. dokonał zabójstwa 
Johna Collinsa, pracującego w Domino Pizza Company w miejscowości Oakwood koło 
Atlanty. Planując napad, Mobley wszedł do powyższego lokalu, gdzie zastał przy pracy 
swoją ofiarę. Mężczyzna z zimną krwią strzelił w tył głowy błagającego go o darowanie 
życia Collinsa. Po aresztowaniu zabójca nie wyraził żalu, ale chełpił się popełnioną 
zbrodnią. Postępowanie przed sądem I instancji zakończyło się wydaniem przez sąd wy-
roku skazującego na karę śmierci na krześle elektrycznym. Nie mając innych wiarygod-
nych argumentów, obrońcy oskarżonego postanowili powołać się w apelacji na historię 
rodziny swego klienta18. 

Ich zdaniem wśród krewnych Mobleya od czterech pokoleń odnotowuje się wie-
le osób, które miały konflikty z prawem, przejawiały zachowania antyspołeczne i sto-
sowały przemoc, a więc i sam podsądny miał odziedziczyć „gen zła”. Powoduje to, że 
agresywne zachowania oskarżonego są determinowane genetycznie, nie wynikają 
więc z wolnego wyboru, lecz braku możliwości odróżniania dobra i zła. Obrona wnio-
sła apelację, licząc na złagodzenie orzeczonej kary. Sprawa Mobleya poruszyła opinię 
publiczną i jednocześnie stała się przyczynkiem do refleksji o związkach genetyki 
z przestępczością19. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku obrońców Mobleya, 
twierdząc, iż występuje brak związku przyczynowego między jego genotypem a uży-
waniem przemocy. Po fiasku kolejnych prób odwołania w 2005 r. kara śmierci została 
wykonana20.

Podobny kazus związany ze zbrodnią zabójstwa miał miejsce niedawno we Wło-
szech. Abdelmalek Bayout, 40-letni Algierczyk mieszkający we Włoszech, został 
oskarżony o to, że w 2007 r. zasztyletował Waltera Felipe Novoa Pereza. Powodem 
awantury były drwiny z wyglądu Bayouta, muzułmanina, który ze względów religij-
nych miał na sobie makijaż, co skłoniło Pereza do jego publicznego znieważenia i po-
sądzenia o bycie homoseksualistą. Kilka godzin później, w akcie zemsty Bayout za-
sztyletował Kolumbijczyka. W czasie procesu obrońca oskarżonego wystąpił do sądu 

 18 S. Jones, Bóg, geny i przeznaczenie – co mamy we krwi, przeł. M. Lewandowska, Warszawa 1997, 
s. 207-208.
 19 Ibidem, s. 208-209.
 20 Por. D.W. Denno, Courts’ increasing consideration of behavioral genetics evidence in criminal 
cases: results of a longitudinal study, „Michigan State Law Review”, vol. 2011, s. 967-1047, http://www.
academia.edu/1610459/Courts_Increasing_Consideration_of_Behavioral_Genetics_Evidence_in_
Criminal_Cases_Results_of_a_Longitudinal_Study [dostęp: 23.11.2016].

http://www.academia.edu/1610459/Courts_Increasing_Consideration_of_Behavioral_Genetics_Evidence_in_Criminal_Cases_Results_of_a_Longitudinal_Study
http://www.academia.edu/1610459/Courts_Increasing_Consideration_of_Behavioral_Genetics_Evidence_in_Criminal_Cases_Results_of_a_Longitudinal_Study
http://www.academia.edu/1610459/Courts_Increasing_Consideration_of_Behavioral_Genetics_Evidence_in_Criminal_Cases_Results_of_a_Longitudinal_Study


134

Karol Gregorczuk

o zbadanie poczytalności jego klienta w chwili zabójstwa. Po rozważeniu trzech opinii 
biegłych sąd częściowo zgodził się ze stanowiskiem obrony, skazując Bayouta na karę 
2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności21. 

Wątpliwości, jakie pojawiły się w toku postępowania odwoławczego, skłoniły Sąd 
Apelacyjny do podjęcia decyzji o powołaniu nowych biegłych, gdyż – jak to wyraził – 
„istnieje coraz więcej dowodów za tym, że niektóre geny wraz z konkretnym aspektem 
środowiskowym mogą predysponować ludzi do określonych zachowań”. W rezultacie 
przeprowadzenia serii testów wykazano zachodzenie w pewnych obszarach mózgu Bay-
outa nieprawidłowości i występowanie nieprawidłowości genu MAO-A, który koduje 
enzym monoaminooksydazę A. Zaburzenie to ma związek ze skłonnością do agresyw-
nych i niekontrolowanych zachowań jednostki. W oparciu o wyniki badań genetycznych 
sąd zmienił werdykt i złagodził wymiar kary o rok, uzasadniając to oddziaływaniem 
genów na postępowanie Bayouta, „czyniąc go szczególnie agresywnym w sytuacjach 
stresowych”22.

Jako trzeci zostanie opisany inny przypadek rozpatrywany przed włoskim sądem, 
a mianowicie sprawa Stefanii Albertani. 28-letnia kobieta została oskarżona o zabójstwo 
kwalifikowane swojej siostry oraz usiłowanie zabójstwa własnych rodziców. W trakcie 
postępowania sąd powołał kilku biegłych, którzy po zbadaniu oskarżonej doszli do cał-
kiem odmiennych wniosków. Niespodziewanie skład orzekający zaangażował dwóch 
kolejnych biegłych, którzy mieli już wcześniej okazję opiniować w sprawie Bayouta. Na 
podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że Albertani wykazuje zaburzenie 
dysocjacyjne tożsamości, czemu towarzyszy polimorfizm genu MAO-A. Biorąc te dane 
pod uwagę sąd uznał Albertani za winną zarzucanych czynów, podkreślając częściową 
odpowiedzialność oskarżonej i łagodząc jej karę pozbawienia wolności do dwudziestu 
lat. Analiza porównawcza dwóch wskazanych przypadków z Włoch, Abdelmaleka Bay-
outa i Stefanii Albertani, ujawnia różnice modus operandi. Bayout pozbawił życia osobę 
dla siebie obcą, natomiast Albertani popełniła swe czyny wobec osób z kręgu jej najbliż-
szej rodziny. Algierczyk odpowiadał za zabójstwo w typie podstawowym, natomiast Al-
bertani za taki sam czyn w typie kwalifikowanym. Ponadto Włoszka – w przeciwień-
stwie do mężczyzny – przed tragedią spożyła dużą ilość leków psychotropowych23.

Z kolei elementem łączącym te sprawy jest wpływ zmienionego genu MAO-A na 
zachowanie oskarżonych w czasie czynu. Prace badawcze nad białkiem oksydazą mono-

 21 E. Musumeci, New Natural Born Killers? The legacy of Lombroso in neuroscience and law, [w:] 
P. Knepper, P.J. Ystehede (eds), The Cesare Lombroso Handbook, London-New York 2013, s. 135-137. 
E. Feresin, Lighter sentence for murderer with ‘bad genes’, „Nature”, 30 October 2009, http://www.nature.
com/news/2009/091030/full/news.2009.1050.html [dostęp: 20.11.2016)].
 22 Ibidem.
 23 Ibidem, s. 137-138.

http://www.nature.com/news/2009/091030/full/news.2009.1050.html
http://www.nature.com/news/2009/091030/full/news.2009.1050.html
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aminową (MAO) pozwoliły postawić tezę, że MAO bierze udział w syntezie jednego ze 
związków pełniących ważną funkcję w przekazywaniu sygnałów w mózgu. Na obec-
nym etapie naukowcy dopiero stopniowo odkrywają przyczyny, dlaczego brak MAO 
wywołuje reakcję w zachowaniach ludzi24. Na gruncie genetyki jest dostrzegalne zna-
czenie zmian zachodzących w genie MAO dla powstawania zaburzeń zachowania. Gło-
śny artykuł na ten temat ukazał się w 1993 r. na łamach czasopisma „Science”, gdzie 
opisano przypadek holenderskiej rodziny, w której mężczyźni cechujący się agresywno-
ścią zachowania i łagodnym zapóźnieniem rozwojowym nie posiadali jednej z oksydaz 
(MAO-A) na chromosomie X25. Grupa pod kierunkiem H. Brunnera, dokonując analizy 
rzadkiej mutacji w MAO-A, dostrzegła jej związek z przestępczością, zachowaniami 
impulsywnymi i niższym poziomem inteligencji u tych osób. Inny eksperyment, który 
zrealizowała grupa prowadzona przez A. Capsiego, wykazał, że molestowani pacjenci 
cechujący się wysoką aktywnością genu MAO-A byli mniej podatni na rozwinięcie się 
osobowości dyssocjalnej26. 

Pogląd, zgodnie z którym za kierunek agresywnych zachowań u ludzi miałby od-
powiadać konkretny defekt genetyczny, jest zbyt daleko idący. W oparciu o inne bada-
nia wykazano, że nawet u w pełni zdrowych osób zachodzą znaczne wahania poziomu 
MAO-A, skutkujące większą skłonnością do ryzyka i działań emocjonalnych27. Poza 
tym nie bez znaczenia pozostają wyniki analizy 794 osadzonych w Finlandii, gdzie 
odkryto zależność popełnianych przestępstw z użyciem przemocy od istnienia dwóch 
wariantów genów, tj. MAO-A i CDH13. Uważa się, że T-kadheryna (CDH13), kodują-
ca białko uczestniczące w procesie adhezji komórkowej, może być jednym z najważ-
niejszych genów odpowiedzialnych za ADHD, ponieważ ów gen przyczynia się do 
deficytu kontroli zachowań impulsywnych. Rola CDH13 jako cząsteczki sygnałowej, 
regulującej kilka kluczowych szlaków sygnałowych, zdaje się nawet istotniejsza niż 
sam jej udział w adhezji komórek. Badacze szacują poza tym, iż 5-10% wszystkich 
brutalnych przestępstw na terenie Finlandii można powiązać z ujawnieniem w genoty-
pie MAO-A i CDH1328. 

Z pewnością są to cenne informacje w rozwoju badań nad etiologią przestępczości 
z użyciem przemocy, jednocześnie nie wolno nam zapominać o wielu różnorodnych 
czynnikach, które współuczestniczą w procesie kształtowania się zaburzeń zachowań. 

 24 P. Little, op. cit., s. 196-197.
 25 Por. K. Szymborski, W poszukiwaniu genu agresji, „Wiedza i Życie” 1996, nr 10, http://archiwum.
wiz.pl/1996/96102200.asp [dostęp: 23.11.2016].
 26 A. Tylec, M. Stryjecka-Zimmer, K. Kucharska-Pietura, Polimorfizm genu MAO w zaburzeniach psy-
chicznych, „Psychiatria Polska” 2007, tom XLI, nr 4, s. 488.
 27 Por. K. Szymborski, op. cit.
 28 Por. J. Tiihonen et al., Genetic background of extreme violent behavior, „Molecular Psychiatry” 2015, 
nr 20(6), s. 786-792, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4776744/ [dostęp: 25.11.2016].

http://archiwum.wiz.pl/1996/96102200.asp
http://archiwum.wiz.pl/1996/96102200.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4776744/
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Poszukiwanie cech kryminogennych na polu genetyki przypomina trochę eksplorację za 
pomocą latarki znajdującej się w mroku i złożonej z wielu komór jaskini. Chociaż oświe-
tlamy niewielki fragment wnętrza, to nie możemy dokonać jednoczesnej obserwacji 
wszystkich ścian jaskini, jednak silna jest pokusa, że w każdym miejscu napotkamy po-
dobne formy skalne. Dostrzegając układ gen-zachowanie, postrzegamy bowiem tylko 
skrawek złożonej rzeczywistości empirycznej, mimo to próbuje się na tej podstawie bu-
dować wiążące hipotezy.

Dotychczasowa refleksja związana z heterogenicznością czynników mogących od-
działywać na zachowania przestępcze, zwłaszcza z użyciem przemocy, może być asump-
tem do teoretycznych rozważań na temat obowiązujących instrumentów prawa karnego. 
Jak już poprzednio podkreślono, prawo bazuje na pewnym aksjomacie autonomii woli 
jednostki, tzn. każdy powinien ponosić odpowiedzialność za wyrządzone zło. Naturalnie 
ustawodawca przewiduje wyjątkowo wyłączenie winy albo nadzwyczajne złagodzenie 
kary wobec osób, których świadomość jest odpowiednio wyłączona albo ograniczona 
tempore criminis. W sytuacji wątpliwości co do poczytalności sprawcy wymagana jest 
wiedza specjalistyczna, a więc standardową procedurą w sądzie jest wówczas powołanie 
biegłych. Nie trzeba przekonywać, że genetyka jest nieobca prawu (np. ustalenie ojco-
stwa, analiza śladów biologicznych z miejsca przestępstwa, pobranie próbek DNA 
w czasie przesłuchania), jednak zasadnicza kwestia dotyczy tego, czy taki „dowód gene-
tyczny” byłyby miarodajny przy ocenie zawinienia sprawcy czynu.

Prawo przewiduje konsekwencje za naruszanie norm społecznych, czyli wyznacza 
zakres wolności działania każdego człowieka. Zastanawia, w jaki sposób należy ustalać, 
jakie zachowanie mieści się w granicach normy, a jakie pozostaje poza tą sferą. Zagad-
nienie, o którym mowa, przywołuje na myśl M. Foucaulta, twierdzącego, że normaliza-
cja, stanowiąc mechanizm władzy, jest oparta tak naprawdę nie na racjonalności, lecz 
społecznej konwencji. Francuski myśliciel dostrzega, że „w systemie dyscyplinarnym 
dziecko jest bardziej zindywidualizowane niż dorosły, człowiek chory bardziej niż zdro-
wy, szaleniec i przestępca bardziej niż normalny i praworządny [...]; kiedy ktoś zamierza 
zindywidualizować zdrową, normalną i pozostającą w zgodzie z prawem osobę dorosłą, 
będzie odtąd zastanawiał się, co pozostało w niej jeszcze z dziecka, jakie tajemne sza-
leństwo w sobie skrywa, jaką zamierzyła wielką zbrodnię”29. Nie można z pewnością 
relatywizować przemocy, jednocześnie warto zaobserwować ewolucję instrumentów 
normatywnych na poziomie samego prawa. Prawo nie działa bowiem w próżni, ale jest 
wyrazem ludzkiej mentalności, w tym tej naukowej.

 29 Cyt. za: M. Foucault, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 
1998, s. 188.
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Według opinii wielu biegłych osoba, która postępuje niezgodnie z jakimś „po-
wszechnie” uznawanym wzorcem, kwalifikuje się jako przejawiająca cechy osobowości 
zaburzonej. Stanowisko to jest błędne, ponieważ w istocie jest próbą transferu ocen nor-
matywnych do badań klinicznych. Relacja jednostki do obowiązujących norm społecz-
nych nie jest właściwą kategorią do ustalenia wskazanych zaburzeń, jako że normy, 
o których tu mowa, wdrażane są w okresie socjalizacji bez większej możliwości wyboru 
i choć w większości akceptowane, są nierzadko naruszane (np. regulacje podatkowe, 
zasady ruchu drogowego, moralność seksualna). Pośród szerokiego wachlarza różnych 
cech osobowości i zmienności zachowań sądy powinny dokładniej odróżniać wartości 
obce im kulturowo (np. ze względów religijnych) od faktycznych zaburzeń osobowości, 
chociaż osoby posiadające drugi z podanych atrybutów o wiele łatwiej adaptują inne niż 
powszechnie akceptowane normy. Przykładu dostarcza funkcjonująca na przełomie lat 
60. i 70. XX wieku ideologia hippisów, traktowana przez niektórych badaczy jako zabu-
rzenie osobowości, a faktycznie powstała jako ruch kontestacji ówczesnej rzeczywisto-
ści społecznej30.

Rola sędziego, biegłego i obrońcy w procesie w kontekście 4. 
„dowodów genetycznych”

Genetyka wyraża ważną prawdę o człowieku – otóż genotyp standardowy nie ist-
nieje, istnieją natomiast osoby o różnych DNA. Próba generalizacji i standaryzacji ludz-
kich zachowań wydaje się zadaniem bardzo karkołomnym, zważywszy na to, iż w ogól-
nej populacji spotyka się przykładowo ponad stukrotne różnice w aktywności MAO, 
które wywołuje różne skutki (np. alkoholizm, depresja, silna potrzeba ryzyka). Tak sze-
rokie spektrum potencjalnie oznacza dla wielu osób, mających zatarg z prawem, możli-
wość powoływania się na „dowody genetyczne”, co nie byłoby rozwiązaniem ani racjo-
nalnym, ani pragmatycznym31. Przepisy prawne muszą dostosowywać się do aktualnych 
teorii naukowych, ale już nie do społecznych wyobrażeń o nich. Na zakończenie warto 
zastanowić się nad rolą sędziego, biegłego i obrońcy w kontekście wykorzystywania 
informacji biologicznych w procesie karnym.

Sędzia, rozpatrując sprawę o przestępstwo, dąży przede wszystkim do ustalenia 
prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.), czyli stwierdzenia, jaki był rzeczywisty przebieg 
danego zdarzenia. Prawidłowo przeprowadzony przewód sądowy pozwala urzeczywist-
nić ten cel, czyli powinny zostać zebrane wszelkie pomocne środki dowodowe. Zgodnie 

 30 J. Przybysz, Kompendium psychiatrii sądowej – opiniowanie w procesie karnym: podręcznik dla 
lekarzy i prawników, Toruń 2011, s. 136-137.
 31 Por. S. Jones, op. cit., s. 237-238.
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z zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.) sąd kształtuje swoje przekonanie na 
podstawie wszystkich dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawi-
dłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego32. Wprawdzie 
organ zachowuje swobodę oceny, jednak winien respektować trzy wymienione elementy: 
zasady poprawnego (logicznego) myślenia, wskazania wiedzy ogólnej i szczególnej (spe-
cjalistycznej) oraz ogół wiadomości związanych z własną obserwacją rzeczywistości. 

Chcąc ocenić wpływ czynników genetycznych na przebieg procesów psychicznych 
u oskarżonego, sąd powinien skorzystać z pomocy biegłych, posiadających odpowied-
nie kwalifikacje. Opinia specjalistów może okazać się pomocna przy ustaleniu, czy za-
kłócenia psychiczne wyłączały/znacznie ograniczały rozpoznanie znaczenia czynu lub 
kierowanie postępowaniem33. Jest to o tyle ważne, że na tej podstawie sąd określa sto-
pień winy, co z kolei ma niebagatelne znaczenie na wymiar kary. Art. 53 § 1 k.k. stano-
wi, iż sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez 
ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień 
społecznej szkodliwości czynu oraz dyrektywy prewencji szczególnej i ogólnej. Zarów-
no przypadek A. Bayouta, jak i S. Albertani są dobrą egzemplifikacją tego, jak opinia 
biegłego może wpływać na rozmiar orzekanej kary. Warto pamiętać, że sądu nie wiąże 
taka opinia, jednak jest zobligowany ocenić ją w kontekście całej rozpatrywanej sprawy, 
zaś biegły nie może wypowiadać się co do oceny normatywnej zachowania sprawcy.

W tym miejscu można postawić pytanie, czy powołany przed sądem specjalista 
może zasadnie wypowiadać się w przedmiocie genetycznych zaburzeń osobowości 
oskarżonego. Realia są bardziej skomplikowane, niż wskazywałby na to pobieżny ogląd 
sprawy, ponieważ:

metody diagnostyczne nie pozwalają precyzyjnie różnicować objawów zabu-a) 
rzeń osobowości z przyczyn środowiskowych od tych determinowanych gene-
tycznie, co daje w znacznej mierze pole do dokonywania subiektywnych ocen;
nieadekwatność tezy, według której niezmienność wynika z przyczyn genetycz-b) 
nych, natomiast zmienność jest związana z wpływem środowiska;
łatwa przyswajalność przez osoby dotknięte od urodzenia zaburzeniami osobo-c) 
wości aspołecznych i antyspołecznych postaw typowych dla marginalnych śro-
dowisk, mimo że podjęcie odpowiednich środków w okresie rozwojowym mo-
głoby zniwelować cechy patologiczne34.

Wykorzystanie genetyki behawioralnej w szerszym zakresie, w procesie stosowa-
nia prawa, jest na obecnym etapie rozwoju nauki niezrozumiałe, a co najmniej wątpliwe. 

 32 Por. art. 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).
 33 Por. art. 31 § 1 i 2 Kodeksu karnego.
 34 J. Przybysz, op. cit., s. 135.
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Dziedziczenie cech charakteru jest w pełni akceptowanym faktem, niemniej jednak de-
finiuje ono zasadnicze ramy struktury naszej osobowości, które dopiero pod wpływem 
czynników zewnętrznych podlegają swej ostatecznej aktualizacji. Nie potrafimy jedno-
znacznie ustalić, w jakim stopniu osobowość zaburzona jest wynikiem oddziaływania 
przyczyn społecznych albo biologicznych, gdyż ciężko jest je odseparować od siebie 
i poddawać właściwej analizie. Każda jednostka może napotkać taką sytuację, w której 
zostanie przekroczony próg jej zdolności adaptacyjnych, zależnych zresztą od indywi-
dualnych warunków. Fakt ów będzie miał zapewne znaczenie normatywne jedynie wte-
dy, gdy stany dezadaptacji będą trwałe, nie zaś incydentalne35. 

Odmienną pozycję pełni w postępowaniu karnym obrońca oskarżonego, którego 
zadaniem jest ochrona interesów klienta przed sądem. Według art. 86 § 1 k.p.k. obrońca 
może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. Z tego wyni-
ka konkluzja, że adwokat albo radca prawny nie są zobligowani do dowodzenia tego, co 
ich zdaniem jest najbliższe prawdy, ale tego, co okaże się najkorzystniejsze dla mandan-
ta. Konstruując linię obrony, warto mieć zawsze na uwadze to, aby opierać ją na rzeczo-
wych i logicznych argumentach, dzięki czemu uda się przekonać sąd orzekający w spra-
wie do popieranej wersji zdarzenia36. 

„Argumenty genetyczne” zdają się być sporadycznie podnoszone przez obrońców, 
co pozwala zmniejszyć wymiar kary wobec osób, których racje popierają. Oczywiście 
z punktu widzenia skutecznego wykonywania tego zawodu wykorzystywanie genetyki 
behawioralnej jest jak najbardziej na miejscu. Jednak z perspektywy teorii prawa karne-
go nie daje ona nic do zaoferowania w tym sensie, że stosunek geny–środowisko jest 
nadzwyczaj złożony i nie pozwala dopatrywać się jego bezpośrednich związków z kate-
goriami normatywnymi, jak wina, poczytalność, umyślność/nieumyślność. Związek taki 
ma raczej charakter skojarzeniowy niż rzeczywisty, ponieważ nie bazuje na rzetelnej 
ocenie badawczej, a na swobodnym łączeniu faktów z obszaru genetyki i prawa37.

Podsumowanie5. 

Implikacje genetyki behawioralnej ukazują nam współczesną specyfikę oddziały-
wania prawa i nauk ścisłych. Genetyka behawioralna, stanowiąc nową dziedzinę wie-
dzy, zajmuje się interpretacją zachowań człowieka w kontekście uwarunkowań gene-
tycznych. Środowisko prawnicze sporadycznie korzysta z metod właściwych naukom 

 35 Ibidem, s. 135-136.
 36 Por. J. Dubois, Anatomia morderstwa, „Edukacja Prawnicza” 2016/2017, nr 1(166), www.
edukacjaprawnicza.pl/anatomia-morderstwa [dostęp: 30.11.2016].
 37 Por. R. Zyzik, Genetyka behawioralna na sali sądowej, „Forum Prawnicze” 2012, nr 3(11), s. 41-42, 
http://forumprawnicze.eu/attachments/article/76/11-2012%20Zysik.pdf [dostęp: 30.11.2016].

www.edukacjaprawnicza.pl/anatomia-morderstwa
www.edukacjaprawnicza.pl/anatomia-morderstwa
http://forumprawnicze.eu/attachments/article/76/11-2012%20Zysik.pdf


140

Karol Gregorczuk

empirycznym, aby rozstrzygać toczące się spory sądowe, np. analiza predyspozycji do 
zachowań agresywnych i używania przemocy. Przywołane wcześniej sprawy S. Mo-
bleya, A. Bayouta i S. Albertani dowodzą, że w prawniczym dyskursie swoista koopera-
cja prawa i nauki jest faktem. Doceniając starania ukierunkowane na racjonalne, spra-
wiedliwe i efektywne rozwiązania prawnokarne, nie można przejść obojętnie wobec 
pytania o fundament, na którym spoczywa idea prawa. Metoda naukowa rodzi pokusę 
wprowadzenia sui generis narzędzi sylogistycznych w procesie stosowania prawa, ale 
z drugiej stanowi żółte światło dla samych przedstawicieli profesji prawniczych: Quis 
custodiet ipsos custodes?
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Mężczyźni w opresji

Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy roli społecznej mężczyzny w kształcie zdefiniowa-
nym przez patriarchat, a także ukazano problem dyskryminacji mężczyzn w dyskursie prawnym. 
W oparciu o konkretne przepisy prawa, w szczególności na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego, Kodeksu pracy oraz Kodeksu karnego, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecz-
nych, wykazano brak unormowań lub ich nierówny charakter w stosunku do płci przeciwnej. Przepro-
wadzona analiza ma na celu uwidocznienie faktu, iż brak wyrównania statusu mężczyzn w różnych 
gałęziach prawa oraz w życiu społecznym jest czynnikiem utrzymującym dyskryminację kobiet. Pra-
ca ta pokazuje, że maskowanie wspomnianego problemu jest jednym z podstawowych kodów kultury 
patriarchalnej, który zaskakująco załamuje się od strony historycznych beneficjentów, co jest widocz-
ne w słabnącej pozycji mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym.

Wprowadzenie1. 

Historycznie utrwalony pogląd, iż kobieta jest istotą słabszą, skutkuje przekona-
niem, że to ona jest głównym przedmiotem dyskryminacji. W konsekwencji zarówno 
świat społeczny, jak i świat prawny stopniowo wdraża mechanizmy wyrównawcze, by 
uczynić szanse kobiet i mężczyzn jednakowo realnymi. W rzeczywistości jednak wiele 
z proponowanych rozwiązań prawnych i społecznych powoduje nierówne traktowanie 
płci oraz utrwala stereotypy z nią związane. Jest to głównie spowodowane silne utrwa-
loną patriarchalną strukturą społeczeństwa, która mimo wdrażania procedur wyrównują-
cych skutkuje nierównością, dosięgającą także mężczyzn. Celem niniejszego rozdziału 
jest zwrócenie uwagi na jak dotąd nieunaoczniony problem dyskryminacji mężczyzn 
w dyskursie prawnym. Dotychczas podejmowane kroki, mające na celu wprowadzenie 
równości między płciami, skupiały się na antagonistycznych działaniach w stosunku do 
mężczyzn, kreując ich jako opresorów, którzy winni są obecnej, mniej korzystniej sytu-
acji społecznej kobiet. W niniejszym tekście pokażemy więc, w jaki sposób dawne 
wzorce zachowań właściwych poszczególnym płciom oraz tworzone przez pryzmat pa-
triarchatu prawo, pozornie sprzyjające mężczyznom, w skuteczny sposób pozbawiają 
lub znaczenie ograniczają ich udział w poszczególnych sferach życia, a także nakładają 
na nich wymagania, którym współcześnie nie są w stanie sprostać. Przeprowadzona ana-
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liza wskazuje również, iż brak wyrównania statusu mężczyzn w poszczególnych gałę-
ziach prawa jest czynnikiem utrzymującym dyskryminację kobiet. Maskowanie dyskry-
minacji mężczyzn to jeden z podstawowych kodów kultury patriarchalnej, który 
zaskakująco załamuje się od strony historycznych beneficjentów tej struktury, co jest 
widoczne w słabnącej obecnie pozycji mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym1.

Istota problemu2. 

Patriarchat jako instytucja zakładająca hierarchiczne podporządkowanie społeczne 
oraz przewagę męskiej dominacji nad kobietami pozornie stwarza silniejszej części spo-
łeczeństwa idealne warunki rozwoju. Choć używane już od starożytności, pojęcie to było 
po raz pierwszy przedmiotem socjologicznych badań w rozważaniach Maxa Webera. 
Jego definicja powstała w obliczu rozwoju socjologii i społeczeństwa typu nowożytnego  
i opisywała patriarchat jako męską władzę, której źródłem jest funkcja głowy rodziny 
w gospodarstwie domowym2. Z kolei amerykańska pisarka Sylvia Walby wskazała, że 
jest to rodzaj struktury społecznej oraz praktyki społeczne, w których mężczyźni domi-
nują, poddają opresji oraz eksploatują kobiety3. W ujęciu ekonomistki Heidi I. Hartmann 
patriarchat to organizacyjna zdolność mężczyzn wywłaszczania pracy kobiet w miejscu 
pracy (praca odpłatna) oraz w domu (nieodpłatna praca domowa)4. Z definicji tych wy-
łania się obraz patriarchalnej struktury społeczeństwa, która charakteryzuje się domina-
cją mężczyzn, sprawowaniem przez nich kontroli, pozytywnym wartościowaniem cech 
uważanych za męskie, takich jak władczość, siła, dominacja, racjonalizm czy konkuren-
cja. Jednakże w niniejszej analizie patriarchat zostanie ujęty szerzej ‒ zgodnie z defini-
cją Kate Millet, która wskazuje na jego wszechobecność, a także jego przenikanie 
wszystkich instytucji społecznych5. Następuje tutaj odejście od nacisku na męską domi-
nację, a skupienie się na tym, iż nie tylko kobiety, ale również mężczyźni są ofiarami 
tego dyskryminującego układu społecznego. Wskazują na to liczne statystyki dotyczące 

 1 W. Eichelberger, Zdradzony przez ojca, Warszawa 2015, passim; A. Krajewska, Konteksty ojcostwa, 
[w:] M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warsza-
wa 2008, s. 106; J. Lemon, Masculinity in Crisis?, „Agenda” 1995, nr 24, s. 62; Ł. Skoczylas, Kryzys mę-
skości. Ujęcia teoretyczne,[w:] Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 200 i n. 
 2 R.A. Sydie, Natural Women, Cultured Men: A Feminist Perspective on Sociological Theory, Vanco-
uver 1994, s. 56.
 3 S. Walby, Theorizing patriarchy, Oxford 1990, passim.
 4 H. Hartmann, Nieszczęśliwe małżeństwo marksizmu i feminizmu. W stronę bardziej postępowego 
związku, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2009, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/
f0101hartmann1979.pdf [dostęp 21.11.2016].
 5 T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982, s. 58-111.

http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0101hartmann1979.pdf
http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0101hartmann1979.pdf
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długości życia i chorób cywilizacyjnych6, skutecznych samobójstw7, a także dane doty-
czące wykluczenia mężczyzn ze sfery prywatnej8. Mężczyźni w równym stopniu co ko-
biety cierpią z powodu sztywnych ról społecznych narzucanych przez patriarchat. Zja-
wisko to jest również przedmiotem rozważań współczesnych feministek, wśród których 
znajduje się przedstawicielka tego nurtu ‒ bell hooks. Wskazuje ona na kłopotliwe poło-
żenie feministek, które przy przyjęciu, że mężczyźni rzeczywiście wyzyskują kobiety, 
muszą jednocześnie przyznać, że cierpią oni wskutek ograniczających ról płciowych9. 
Podnosi także problem socjalizacji mężczyzn przez seksistowską ideologię do wiary 
w to, że z samego faktu bycia mężczyzną przypadają im istniejące przywileje czy formy 
władzy. W rzeczywistości tylko niektóre z nich, a bywa że żadne, są automatycznie ich 
udziałem. Powoduje to, że mężczyźni czują się „zranieni”, wystraszeni, ponieważ nie 
posiadają atrybutów „prawdziwego mężczyzny”10.

Warto natomiast wspomnieć o okresie poprzedzającym współcześnie krytykowany 
ustrój. Matriarchat, będący pojęciem stosunkowo nowym, bo opracowanym w XIX wie-
ku przez szwajcarskiego etnologa i badacza starożytności, Johanna Bachofena11, zakładał 
funkcjonowanie społecznej struktury, w której to kobiety, na fali kultu płodności, miały 
większą władzę społeczną. Już tutaj należy wskazać obecność w nim różniących się 
w porównaniu z patriarchatem pożądanych modeli postępowania. W pierwszym z nich 
akcentowano wartości miłości, przyjaźni, wzajemnej współpracy i kooperacji. Władza, 
racjonalność, siła fizyczna cechujące drugi ustój nie miały większego znaczenia12. Jednak 
za sprawą m.in. religii judeochrześcijańskiej, filozofii greckiej czy późniejszych myślicie-
li naukowych takich jak Kartezjusz13, racjonalność oraz empiria były cechami pożądany-
mi i przypisywanymi mężczyznom, co pozwalało im na efektywne sprawowanie władzy, 
nie tylko jako władca kraju wyposażony w możliwość nagradzania i karania, znający po-
trzeby swoich poddanych, ale również jako pater familias ‒ głowa rodziny, której podsta-
wowym prawem i obowiązkiem jest władza nad żoną i dziećmi oraz troska o wspólny 
materialny dobrobyt oraz wyłączna dominacja w sferze publicznej. 

W dzisiejszych czasach za sprawą ruchów feministycznych, globalizacji, po-
wszechnego dostępu do mediów, rozwijającej się teorii gender czy queer, zakłada się 

 6 GUS, Trwanie życia w 2015 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2016.
 7 Statystyki Policji, Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem, http://statystyka.policja.
pl/st/wybrane statystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html [dostęp 21.11.2016].
 8 GUS, Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna, Warszawa 2015, http://stat.
gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/20/1/1/dzieci_w_polsce_w_2014_roku_
charakterystyka_demograficzna.pdf [dostęp 21.11.2016].
 9 b. hooks, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, Warszawa 2013, s. 111-130.
 10 b. hooks, op. cit.
 11 Z. Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu, Warszawa 2007, s. 139-142.
 12 Ibidem.
 13 S. Bordo, The Flight to Objectivity: Essays on Cartesianism and Culture, New York 1987, passim.

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane statystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane statystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/20/1/1/dzieci_w_polsce_w_2014_roku_charakterystyka_demograficzna.pdf
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/20/1/1/dzieci_w_polsce_w_2014_roku_charakterystyka_demograficzna.pdf
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/20/1/1/dzieci_w_polsce_w_2014_roku_charakterystyka_demograficzna.pdf
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równość wobec prawa, co ma swoje odzwierciedlenie w konwencjach międzynarodo-
wych, których stronami jest coraz więcej państw, jak na przykład Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych14 czy Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych15. Współczesność zdaje się próbować odchodzić od wcześniejszych modeli, w któ-
rych zawsze jedna grupa społeczna dominowała nad drugą. Jednak setki lat praktykowa-
nia opresyjnego sposobu myślenia przekładają się na głęboko zakorzenione, a często 
nieświadome stereotypy, według których nadal funkcjonujemy, a ich intensywność prze-
kłada się również na tworzone przez ustawodawcę prawo, o czym pisze Sylvia Walby, 
brytyjska socjolożka, wskazując na relacje kształtowane przez państwo w postaci pra-
wodawstwa i reprezentacji w instytucjach władzy jako struktur obecności patriarchatu16. 
Samo prawo z kolei utrwala dawne wzorce, czyniąc je aktualnymi i powszechnie akcep-
towanymi, a nawet wiodącymi. 

Polskie ustawodawstwo a konstytucyjna równość3. 

Rozpoczynając analizę wybranych przepisów polskiego prawa oraz orzecznictwa, 
należy w pierwszej kolejności sięgnąć do znajdującego się najwyżej w hierarchii aktu 
prawnego, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.17 Jest to koniecz-
ne, ponieważ jej szczególna rola przejawia się między innymi w tym, że wpływa ona 
na kierunki kształtowania ustawodawstwa. Artykuł 32 Konstytucji RP stanowi o rów-
ności wszystkich wobec prawa oraz niedyskryminacji. Z kolei w art. 33 następuje roz-
winięcie tej zasady. Ustawodawca akcentuje życie rodzinne, polityczne, społeczne oraz 
gospodarcze, podkreślając, że niezależnie od płci podmiotom przysługuje prawo do 
kształcenia, zatrudnienia oraz jednakowego za nie wynagrodzenia czy zabezpieczenia 
społecznego. Przepis wydaje się klarownie ukazywać preferowany przez polskiego 
ustawodawcę system wartości. Jednak wskazane wyżej artykuły stały się przedmiotem 
rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w swoim orzeczeniu z 1997 r.18 stoi na 
stanowisku, że kobiety i mężczyźni stanowią jedną kategorią podmiotów, co prowadzi 
do wniosku, iż nie można kobiet i mężczyzn traktować jako grup na tyle odrębnych, by 
nie stosować do nich ogólnej zasady, że podobne podmioty prawa muszą być przez 

 14 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 
dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
 15 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadze-
nie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r., Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71.
 16 S. Walby, op. cit.
 17 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 18 Orzeczenie TK z dnia 29 września 1997 r., K 15/97, OTK ZU 1997, nr 3-4, poz. 37.
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prawo traktowane w sposób równy. Różnicowanie sytuacji prawnej może mieć jednak 
miejsce, jeżeli przemawiają za tym inne istotne argumenty konstytucyjne. Takim argu-
mentem konstytucyjnym jest na przykład zasada sprawiedliwości społecznej. Trybunał 
podkreślał w swoich wywodach, że to kobieta z reguły zajmuje pozycję słabszą, co jest 
związane ze znacznym jej udziałem w zadaniach związanych z macierzyństwem i wy-
chowaniem dzieci, zatem istnieje konstytucyjne uzasadnienie dla wprowadzania regu-
lacji nadających kobietom pewne przywileje w porównaniu z mężczyzną, ponieważ 
jest to instrument prowadzący do zapewnienia rzeczywistego równouprawnienia. Inny-
mi słowy, konstytucyjnie dopuszczalne jest tak zwane uprzywilejowanie wyrównaw-
cze. Takie postawienie sprawy daje podstawę do wysunięcia refleksji na temat pojmo-
wania równości przez polskie organy. Przepisy stanowiące o równości zakładają 
obecny w społeczeństwie i utrwalony przez patriarchat większy udział płci żeńskiej 
w sferze prywatnej, a co za tym idzie, konieczność dorównania jej pozycji do tego, jaki 
posiadają mężczyźni. Paradoksalnie więc w konstytucyjną równość wpisana jest nie-
równość będąca efektem głębokiego przenikania patriarchatu do wszystkich dziedzin 
życia. Powstaje zatem pytanie, dlaczego nie dostrzegamy dyskryminacji mężczyzn 
w kontekście odsuwania ich od sfery prywatnej. Można zastanowić się nad tym, czy 
aby nie wynika to z tego, że obecność mężczyzny w tej sferze nie wpisuje się w patriar-
chalny schemat. Wydawać się może, że utrwalony zostaje w ten sposób stereotyp męż-
czyzny jako nieobecnego w emocjonalnym rozwoju dziecka, dbającego jedynie o ma-
terialny byt rodziny. 

Pozostając w obrębie ustawy zasadniczej, rozważyć należy w dalszej kolejności 
art. 18 Konstytucji RP, który stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczy-
zny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Zdaje się on pogłębiać dysproporcje mające miejsce w społeczeń-
stwie. Warto krótko wspomnieć o dyskusji, jaka toczyła się nad jego brzmieniem 
w 1997 r.19 Wysunięto wówczas postulat, aby pojęcie „macierzyństwo” zastąpić poję-
ciem „rodzicielstwo”. Wywołało to dyskusję na temat znaczenia owych pojęć. Posło-
wie będący przeciwni proponowanej poprawce argumentowali swoje stanowisko twier-
dząc, że „macierzyństwo zawiera funkcję fizjologiczno-psychologiczną, której nie 
należy utożsamiać z rodzicielstwem”. Ich przeciwnicy próbowali obalać przytaczane 
argumenty, podkreślając między innymi, że „samotny ojciec wychowujący dziecko 
również tworzy rodzinę”20. Ostatecznie nie zdecydowano się na dokonanie konstytu-
cyjnej poprawki, jednak nie było to stanowisko jednolite. Zastrzeżenie zgłosiła bowiem 
pani Irena Lipowicz, zwracając uwagę na fakt, że skoro nie podjęto decyzji o wykreśle-

 19 M. Safjan, L. Bosek (red.), Komentarz Konstytucja RP, T. 1, Warszawa 2016, s. 464-473. 
 20 Ibidem.
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niu z art. 18 wyrazu „macierzyństwo”, to bardziej logiczne byłoby jego poszerzenie 
o słowo „ojcostwo”. Obecnie nie przewiduje się projektów zmian przytoczonego wyżej 
przepisu Ustawy zasadniczej. Zostaje tutaj wprost pokazany negatywny skutek patriar-
chatu w postaci odsuwania mężczyzn od sfery prywatnej, w dodatku popierany przez 
regulację konstytucyjną. 

Miejsce ojca w rodzinie4. 

Przechodząc na grunt przepisów regulujących zagadnienia związane z rodziciel-
stwem i opieką, właściwym wydaje się przytoczenie opinii Johna Hodge’a, który zwraca 
uwagę na to, że w rodzinie, która jest pierwszym ogniwem socjalizacji, społeczeństwo 
nieświadomie uczy się, „że rolą mężczyzn jest praca dla społeczności oraz sprawowanie 
kontroli nad ekonomią rodziny, a także rozdzielanie fizycznych i finansowych kar i na-
gród, natomiast rolą kobiet jest zapewnianie emocjonalnego ciepła, kojarzonego z ma-
cierzyństwem, jak też ekonomiczna podległość rządom mężczyzny”21. Efekty opisanego 
procesu rzutują na nasze dalsze podejście do rzeczywistości, znacząco deformując sto-
sunki międzyludzkie, czego przykładem może być właśnie konstrukcja przepisów za-
wartych w polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym22, a także w orzecznictwie są-
dów opiekuńczych. Ustawodawca zdaje się zauważać problem ‒ jedna z najnowszych 
nowelizacji pochodząca z 2015 r., dotycząca uregulowań kontaktów rodzica z dzieckiem 
po rozwodzie, poprzez dodanie art. 58 § 1a stanowi, że w braku porozumienia między 
rodzicami co do późniejszych kontaktów z dziećmi sąd reguluje owe kwestie, „uwzględ-
niając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców”. Wydaje się, że polski usta-
wodawca skłania się do modelu, w którym to dziecko mieszka naprzemiennie u każdego 
z rodziców. Nie jest to rozwiązanie pozbawione swoich wad, takich jak brak stabilizacji 
czy poczucia bezpieczeństwa u dzieci. Dr Richard Carhard zwrócił uwagę na fakt, iż 
dziecko wychowujące się tylko z jednym z rodziców doświadcza trudności, jakie prze-
żywają osoby wychowane w domach dziecka 23. Do 2014 r. zarówno Główny Urząd Sta-
tystyczny, jak i EUROSTAT byli zgodni ‒ w około 61% przypadków sąd pełnię władzy 
rodzicielskiej powierzał wyłącznie matce, a w niespełna 4% ojcu24. Obecnie pozostaje 
czekać na bieżące statystyki, które ukażą, czy opisana regulacja będzie skutecznie zwięk-

 21 J. Hodge, The Cultural Basis of Racism and Group Oppression, Berkeley 1975, passim.
 22 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.
 23 M. Wojewódka, Gdy dziecko wychowuje się tylko z jednym rodzicem, https://sites.google.com/site/
maciejwojewodka/home/gdy-dziecko-wychowuje-sie-tylko-z-jednym-rodzicem-bez-taty-lub-mamy 
[dostęp 22.11.2016].
 24 GUS, Dzieci w Polsce w 2014 roku...

https://sites.google.com/site/maciejwojewodka/home/gdy-dziecko-wychowuje-sie-tylko-z-jednym-rodzicem-bez-taty-lub-mamy
https://sites.google.com/site/maciejwojewodka/home/gdy-dziecko-wychowuje-sie-tylko-z-jednym-rodzicem-bez-taty-lub-mamy
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szała udział ojca w życiu dziecka po rozstaniu z jego matką oraz czy wzrośnie liczba 
orzeczeń, które przyznają mu większy zakres władzy rodzicielskiej. 

Przykłady orzecznicze wskazują również na fakt, że często od dobrej woli matki 
zależy, jak będą kształtowały się stosunki ojca z dzieckiem po rozwodzie. Wskazuje na 
to chociażby orzeczenie Sądu Apelacyjnego z Gdańska z dnia 15 lipca 2015 r.25, w któ-
rym to matka, mimo zabezpieczenia kontaktów ojca z dzieckiem, uporczywie je unie-
możliwiała, zmieniając numery telefonów czy negatywnie nastawiając córki w stosun-
ku do ojca. 

Często przytaczanym przepisem mającym dyskryminacyjny charakter jest art. 10 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym co do zasady nie może zawrzeć 
małżeństwa osoba niemająca ukończonych osiemnastu lat. Jest to jednak przeszkoda 
względna, ponieważ z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na ślub kobie-
cie, która ukończyła szesnaście lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa 
będzie zgodne z dobrem założonej rodziny26. W maju 2016 r. Senat przedstawił projekt 
nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zrównuje sytuację mężczyzn 
i kobiet w zakresie warunków zawarcia małżeństwa (druk 187). Jednak Komisja Usta-
wodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na wspólnym posie-
dzeniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez 
wnioskodawców projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dotyczący powyższej kwestii i wniosły o jego 
odrzucenie. W uzasadnieniu projektu podnoszono także sprzeczność art. 10 z art. 77 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego, który pozwala na uznanie ojcostwa przed sądem opie-
kuńczym osobie, która ukończyła lat 16. Powstaje zatem wątpliwość, czy dobro dziecka 
będzie w pełni realizowane, jeżeli ojciec, który ukończył lat szesnaście, nie może za-
wrzeć związku małżeńskiego z matką swego dziecka. 

Powyższe przykłady pokazują, jaka rola została przydzielona mężczyźnie przez 
ustawodawcę ‒ jest on skutecznie odsuwany od sfery prywatnej, w której spotyka się  
z wyobcowaniem. Zostaje utrwalony obraz ojca nieobecnego, który poza ściśle określo-
nymi zadaniami wyznaczonymi przez patriarchalne schematy, jak zapewnianie bezpie-
czeństwa ekonomicznego i utrzymywanie domowej dyscypliny, nie partycypuje w bez-
pośredniej opiece nad potomstwem. Z kolei kobieta jako matka, z racji przyznanych 
przez ustawodawcę przywilejów, na przykład w obszarze urlopów macierzyńskich, ma 
możliwość czynnego oraz stałego udziału w życiu swoich dzieci, nawiązując z nimi kon-
takt emocjonalny, którego mężczyzna jest pozbawiony.

 25 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 15 lipca 2015 r., I ACa 202/15, Legalis nr 1303817.
 26 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 54-57.
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Kiedy mężczyzna staje się ofiarą5. 

Odmienną sytuację można zaobserwować na gruncie prawa karnego. Polski Ko-
deks karny27 w przeciwieństwie do wielu ustawodawstw europejskich28 konstruuje zna-
miona art. 197 § 1 w sposób pozwalający na przyjęcie, że ofiarą przestępstwa zgwałce-
nia może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, a sprawcą współmałżonka czy 
partnerka ofiary. W orzecznictwie dominuje szeroka interpretacja pojęcia obcowania 
płciowego, które obejmuje heteroseksualne spółkowanie i wszelkie jego surogaty, jak na 
przykład stosunek analny czy oralny29. Zgwałceniem jest również doprowadzenie do 
wykonania lub poddania się innej czynności seksualnej, do której zaliczane jest na przy-
kład zmuszanie ofiary do dokonania masturbacji sprawcy lub do wykonania takiej czyn-
ności na sobie, wymuszone pieszczoty ciała ofiary czy zmuszanie pokrzywdzonego do 
obnażania się30. Konieczna jest bezbłędna znajomość tych znamion przez funkcjonariu-
szy, aby w sytuacji zgłoszenia się mężczyzny będącego ofiarą przestępstwa zgwałcenia 
prawidłowo je zakwalifikowali. Praktyka często wygląda jednak odmiennie, na przykład 
za sprawą szkoleń z zakresu postępowania w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 
197 Kodeksu karnego, jakie przechodzą policjanci. Należy wskazać tutaj podręcznik 
szkoleniowy dla organów wymiaru sprawiedliwości pt. Taktyki postępowania Policji 
w sprawach o przestępstwa zgwałcenia. W materiale tym, jak wskazuje A. Podemska, 
autor dał do zrozumienia, że zgwałcenie trzeba najczęściej kojarzyć z penetracją, a tym 
bardziej penetracją za pomocą penisa31. Poważny problem stanowi również brak danych 
‒ zarówno Komenda Główna Policji, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzą 
statystyk dotyczących płci osoby pokrzywdzonej32. Dane, które są uwzględnione, odno-
szą się tylko do płci podejrzanego o popełnienie przestępstwa zgwałcenia. Prowadzi 
to do sytuacji niedoszacowania zjawiska agresji seksualnej wobec mężczyzn. Ze staty-
styk prowadzonych przez Komendę Główną Policji wynika, że ponad 99% osób podej-
rzanych o przestępstwo zgwałcenia to mężczyźni. Powoduje to założenie, że ofiarą może 
być jedynie kobieta, jednak brak odpowiednich danych uniemożliwia wskazanie praw-
dziwej skali problemu33. Dołączając do tego jeszcze panujące wśród organów sprawie-
dliwości stereotypy dotyczące zgwałcenia mężczyzny ‒ ponad 15% policjantów i pra-
wie 8% prokuratorów uważa, że „Mężczyzna, którego zgwałciła kobieta, to wyjątkowy 

 27 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.
 28 A. Podemska, Mężczyzna jako ofiara przestępstwa zgwałcenia. Studium z zakresu socjologii, „Ze-
szyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne” 2015, nr 10, s. 94-117. 
 29 Wyrok SA w Lublinie z dnia 24 sierpnia 2011 r., II AKa 154/11, Legalis Nr 471866.
 30 A. Podemska, op. cit.
 31 S. Prusik, Taktyka postępowania Policji w sprawach o przestępstwa zgwałcenia, Piła 2008, passim
 32 A. Podemska, op. cit.
 33 Ibidem.
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farciarz”, a 20% prokuratorów i ponad 20% policjantów nie uważa, że „Kobiety również 
dopuszczają się zgwałceń”34 ‒ wywnioskować można, że w praktyce prawa karnego ma 
miejsce dyskryminacja mężczyzn. Widoczny jest tutaj obraz mężczyzny jako nieokazu-
jącej uczuć istoty, która kieruje się wyłącznie popędem seksualnym i nie może sobie 
pozwolić na odmowę odbycia stosunku, co skutkuje przymusem ignorowania doznawa-
nej krzywdy, w imię akceptacji społecznej. 

Polacy na rynku pracy6. 

Przyglądając się kolejnej dziedzinie polskiego prawa ‒ prawu pracy35, można odnieść 
wrażenie, że ustawa ‒ Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w pełni realizuje dyrektywę 
równości kobiet i mężczyzn. W szczególności w kontekście nowelizacji przepisów doty-
czących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem z początku 2016 r., które 
miały na celu dostosowanie krajowych regulacji do wymogów Unii Europejskiej, a także 
umożliwienie ojcom większego udziału w opiece i wychowaniu dziecka. Jednak według 
przeprowadzonych analiz wprowadzonych zmian legislacyjnych, między innymi dokona-
nej przez Centrum analiz i ekspertyz Kongresu Kobiet36, cel nie został w pełni zrealizowa-
ny i nadal funkcjonują regulacje, które mają dyskryminujący charakter. We wspomnianej 
nowelizacji, która weszła w życie 2 stycznia 2016 r., przede wszystkim dokonano uporząd-
kowania i ujednolicenia rodzajów urlopów przysługujących osobom zatrudnionym w opar-
ciu o umowę o pracę, dla których takie ubezpieczenie jest obowiązkowe, a także osobom, 
które opłacają dobrowolnie składkę na ubezpieczenie chorobowe, na przykład z tytułu 
wykonywanej umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie pra-
cownikom przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowaw-
czego i ojcowskiego. Pomijając opis każdego z nich, przedmiotem analizy będą regulacje, 
które w dalszym ciągu dyskryminują mężczyzn, utrudniając im opiekę nad nowo urodzo-
nym dzieckiem, podkreślające jedynie dodatkową rolę ojca w rodzicielstwie. Jeżeli chodzi 
o urlop macierzyński, to jego długość zależy od liczby urodzonych jednorazowo dzieci. 
W ramach urlopu macierzyńskiego 14 pierwszych tygodni po porodzie zarezerwowanych 
jest wyłącznie dla matki dziecka, dopiero po tym czasie może ona przekazać pozostałą 
część urlopu ojcu dziecka. Z kolei urlop ojcowski, mimo obietnic jego wydłużenia, wyno-
si jedynie 2 tygodnie. Ojciec może skorzystać z niego w dwóch częściach, do ukończenia 

 34 Ibidem.
 35 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,	Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 ze zm.
 36 M. Dziewanowska, Raport na zlecenie Centrum Analiz i Ekspertyz Kongresu Kobiet. Uprawnienia 
związane z rodzicielstwem. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, https://www.kongreskobiet.pl/
Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/Uprawnienia%20związ_%20z%20rodzicielstwem%20
Raport%20Dziewanowska.pdf [dostęp 21.11.2016].

https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/Uprawnienia%20zwi�z_%20z%20rodzicielstwem%20Raport%20Dziewanowska.pdf
https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/Uprawnienia%20zwi�z_%20z%20rodzicielstwem%20Raport%20Dziewanowska.pdf
https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/CAiE%20i%20Media/Uprawnienia%20zwi�z_%20z%20rodzicielstwem%20Raport%20Dziewanowska.pdf
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przez dziecko 24 miesięcy życia, a uprawnienie do niego wiąże się z posiadaniem umowy 
o pracę. Pozytywnym aspektem jest fakt, iż urlop ojcowski zachował swój samodzielny 
charakter – bez znaczenia pozostaje więc, czy matce przysługują uprawnienia rodziciel-
skie i ich tytuł. Istotne jest także to, że jego długość jest niezależna od liczby dzieci urodzo-
nych przy jednym porodzie. Jest to uprawnienie, a nie obowiązek pracownika, dlatego nie 
musi on go wykorzystywać, ale za niewykorzystany urlop pracownikowi nie przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. Ważne jest jednak, że uzyskanie jakichkolwiek uprawnień przez 
ojca dziecka, innych niż urlop ojcowski, jest uzależnione od wcześniejszego ich nabycia 
przez matkę.	Ojciec dziecka może więc dzielić z jego matką urlop macierzyński lub rodzi-
cielski i skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu pod-
stawowego i za czas odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 
urlopu rodzicielskiego tylko w przypadku, gdy matka tego dziecka urodziła je, pozostając 
w stosunku pracy lub – od dnia 2 stycznia 2016 r. – będąc objętą ubezpieczeniem społecz-
nym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku za 
okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub także urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze37. Warto przy tym zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie odmowy udzielenia urlopu rodzi-
cielskiego ojcu38, ponieważ nie nabyła do niego uprawnień matka. Trybunał Sprawiedli-
wości uznał, że taka odmowa jest sprzeczna z prawem Unii. Zgodnie z tym prawem każde 
z rodziców dziecka jest indywidualnie uprawnione do urlopu rodzicielskiego. Chodzi tu 
o wymóg minimalny, od którego państwa członkowskie nie mogą wprowadzać odstępstw 
w swoich ustawodawstwach lub układach zbiorowych. Wynika stąd, że rodzic nie może 
zostać pozbawiony prawa do urlopu rodzicielskiego, a sytuacja zawodowa małżonka nie 
może stać na przeszkodzie realizowaniu tego prawa. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził 
także, że w takiej sytuacji zachodzi bezpośrednia dyskryminacja ze względu na płeć, co 
również jest sprzeczne z dyrektywą o równym traktowaniu w dziedzinie zatrudnienia. Do-
datkowo zostało wskazane, że zaskarżone ustawodawstwo, które daleko odbiega od za-
pewnienia w praktyce pełnej równości kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym, może 
utrwalić tradycyjny podział ról między mężczyznami i kobietami, podtrzymując pomocni-
czą rolę mężczyzn wzglądem roli kobiet w zakresie wykonywania funkcji rodzicielskich. 
Wnioski te są szczególnie istotne w kontekście wyników badań Rzecznika Praw Obywa-
telskich i przedstawionego wcześniej aktualnego stanu prawnego, ukształtowanego prze-
pisami Kodeksu pracy.

 37 Art. 30a ust. 1, ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.
 38 Wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie C-222/14 Konstantinos Maïstrellis przeciwko Ypo-
urgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton, Dz. Urz. UE C 302/10 z dnia 14.09.2015 r.
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Konieczne jest w kontekście prawa pracy wskazanie dyskryminacji mężczyzn, która 
ma miejsce ze strony pracodawców. Sytuację taką wskazuje orzeczenie Sądu Okręgowe-
go w Warszawie z 22 grudnia 2008 r.39 Pozwany prowadził nabór na wolne miejsce pracy 
w swoim przedsiębiorstwie i zamieścił w „Gazecie Wyborczej” ogłoszenie o poszukiwa-
niu kandydatów do pracy na stanowisko sekretarki/asystentki. W odpowiedzi na powyż-
sze ogłoszenie powód zadzwonił pod wskazany w ogłoszeniu numer, gdzie usłyszał, że 
pozwany poszukuje na wolne miejsce pracy kobiety, bez wskazania powodów uzasadnia-
jących naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu ze względu na płeć. 
W ocenie powoda nie został on zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną tylko dlatego, że 
jest mężczyzną, tym samym został potraktowany przez pozwanego w sposób dyskrymi-
nujący. Sąd ostatecznie uznał, że miała tutaj miejsce dyskryminacja bezpośrednia ze 
względu na płeć na etapie rekrutacji. Przykład ten wskazuje, że problem istnieje także 
w praktyce społecznej, a pracodawcy w dalszym ciągu z oporem stosują przepisy antydy-
skryminacyjne w takich przypadkach. Widoczny jest tutaj także sztywny podział zawo-
dów na te przypisywane kobietom i te właściwe dla mężczyzn, co stoi na przeszkodzie 
swobodnego wyboru zajęcia przez jednostki, bez narażania się na społeczny ostracyzm. 

Istotnym jest również zwrócenie uwagi na polski system emerytalny. W ostatnich 
latach tematem wywołującym burzliwe dyskusje był problem zgodności z Konstytucją 
przepisów dotyczących zróżnicowania ze względu na płeć wieku uprawniającego do 
przejścia na emeryturę. Wyrazem tych wątpliwości było skierowanie przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich wniosku dotyczącego zgodności art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z Konstytucją RP. Podkreślana była tutaj 
dyskryminacja kobiet, które ze względu na wcześniejszy wiek przejścia na emeryturę 
miały uzyskiwać niższą jej wartość aniżeli mężczyźni. Trybunał Konstytucyjny, który 
obradując ze względu na wagę sprawy w pełnym składzie – wydał 15 lipca 2010 r. wyrok 
stwierdzający zgodność z Konstytucją spornego artykułu ustawy emerytalnej40. Trybunał 
Konstytucyjny wskazał, że chociaż regulacje dotyczące zróżnicowanego wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn są zgodne z Konstytucją, to jednak nie można uznać, że są roz-
wiązaniem optymalnym. Można bowiem zauważyć zmniejszanie się znaczenia wskaza-
nych wyżej różnic uwarunkowanych społecznie i biologicznie. Należy zwrócić uwagę, że 
w debacie publicznej, a także w środowisku prawniczym w kontekście powyższych orze-
czeń zwracano przede wszystkim uwagę na to, iż to kobiety doświadczają dyskryminacji 
z powodu niższego wieku przewidzianego dla ich płci. Jednak niemalże w ogóle nie były 
słyszalne głosy, które wskazywałyby, że mężczyźni, którzy pracują na tych samych sta-

 39 K. Kędziora, K. Śmiszek, Wybrane orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w spra-
wach o dyskryminację, Warszawa 2013, s. 21-23, https://rownosc.info/media/uploads/prawo/wybrane_
orzecznictwo_rownosc.info.pdf [dostęp 21.11.2016].
 40 Wyrok TK z dnia 15 lipca 2010 r., K 63/07, OTK ZU 2010, nr 6A, poz. 60.

https://rownosc.info/media/uploads/prawo/wybrane_orzecznictwo_rownosc.info.pdf
https://rownosc.info/media/uploads/prawo/wybrane_orzecznictwo_rownosc.info.pdf
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nowiskach co kobiety i wykonujący tę samą pracę, będą przechodzić na emeryturę póź-
niej, tylko dlatego, że są płci męskiej. Widoczny jest tutaj stereotyp mężczyzny, który 
musi być silny i wytrzymały, a także bezustannie aktywny zawodowo, pozostając głów-
nym żywicielem rodziny. Wydawałoby się, że jedynym słusznym i obiektywnym kryte-
rium powinna być długość stażu pracy oraz wiek, a nie, jak dotychczas miało miejsce, 
także płeć. Zgodnie z zapowiedziami zaczęto wprowadzać zmiany przepisów. Dotarliśmy 
do momentu, gdy w znowelizowanej ustawie o emeryturach i rentach ustawodawca dąży 
do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wskazując, że w zależności od 
roku urodzenia uprawnionego do emerytury zmienia się także wiek, od którego dana 
osoba może rozpocząć emeryturę. Choć ostatecznie wiek, w którym mężczyźni i kobiety 
będą mogli przechodzić na emeryturę, będzie taki sam, to w dalszym ciągu widoczne są 
znaczne różnice ‒ dalej mamy sytuację, gdy osoby urodzone w tym samym roku będą 
przechodzić na emeryturę w różnym wieku. Przepisy przejściowe do ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komentował w 2014 r. prof. Marek 
Zubik, mówiąc, że przepisy przejściowe zawarte w ustawie, która wydłuża wiek emery-
talny do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn, budzi jego wątpliwości. Wskazuje on, że 
zgodnie z nimi w stosunku do kobiet i mężczyzn urodzonych między 1 stycznia 1953 a 30 
września 1958 różnica przejścia na emeryturę przekroczy pięć lat. Mężczyzna przechodzi 
na emeryturę w wieku 67 lat, a kobieta urodzona tego samego dnia przejdzie na emerytu-
rę w wieku 60 lat i 5 miesięcy. Różnica między nimi wyniesie 6 lat i 8 miesięcy. Z tego 
wynika, że nie przechodzą oni na emeryturę w tym samym dniu, mimo że są równolatka-
mi. Rozwiązanie to według profesora stanowi pogłębienie dyskryminacji mężczyzn, co 
jest szczególnie jaskrawe z tego względu, że żyją oni krócej niż kobiety (średnia długość 
życia mężczyzn w Polsce ‒ 72, kobiet ‒ 81), a przy tym mają niższy wskaźnik pozosta-
wania w dobrym stanie zdrowia41. Problem zróżnicowania wieku emerytalnego od dawna 
był tematem kontrowersyjnym, czego dowodem jest fakt uchwalenia przez Sejm w ostat-
nich tygodniach ustawy obniżającej wiek emerytalny, który zakłada możliwość przejścia 
na emeryturę  wieku odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Opisywane upraw-
nienie ma przysługiwać od 1 października 2017 r. 

Dyskusja7. 

Wyżej opisane przykłady pochodzące z polskiego prawa oraz praktyki jego stoso-
wania w sposób jednoznaczny wskazują na reglamentowanie w stosunku do płci męskiej 
ich udziału w sferze rodzinnej oraz umacnianie utrwalonych modeli postępowania, które 

 41 K. Żaczkiewicz-Zborska, Prof. Zubik: mężczyźni są dyskryminowani, http://www.lex.pl/czytaj/-/
artykul/prof-zubik-mezczyzni-sa-dyskryminowani [dostęp 21.11.2016].

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/prof-zubik-mezczyzni-sa-dyskryminowani
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/prof-zubik-mezczyzni-sa-dyskryminowani
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również za sprawą czynników religijnych, filozoficznych i wielowiekowego zakorzenie-
nia patriarchatu doprowadziły do powstania tradycyjnego paradygmatu męskości, który 
każe mężczyznom być silnymi, niezależnymi, władczymi, nie okazującymi emocji oso-
bami. Wojciech Eichelberger definiuje problem braku w życiu dziecka ciepłego, kocha-
jącego ojca na zasadzie mechanizmu błędnego koła42, tłumacząc, że „[…] najprawdopo-
dobniej sami byli opuszczeni przez ojców chłopcami wychowywanymi przez kobiety 
i nie wiedzą, jak zajmować się dziećmi. Wobec tego wielu z nich ma poczucie, że ode-
grali już swoją rolę, płodząc synów i później ich rola sprowadza się do zapewnienia bytu 
rodzinie”. Współcześnie coraz częściej pojawia się pojęcie nowego paradygmatu mę-
skości, znacznie odbiegającego od dotychczasowego modelu, który według Lindy Bran-
non wyznaczały cztery cechy. Od mężczyzny oczekiwano bowiem, by „nie był jak 
baba”, za to „był człowiekiem u steru”, „twardy jak stal” oraz „dał popalić innym” ‒ co 
było namawianiem do agresywnego zachowania43. Badania z 2000 r. przeprowadzone 
przez wspominaną autorkę pokazują, że mężczyźni są przedmiotem silniejszej stereoty-
pizacji, a ci z nich, którzy nie wpasowali się w narzucony schemat, są często na skraju 
ryzyka uzależnień czy zaburzeń. Pojęcie psychologicznej androgynii, którą proponuje 
Sandra Bem, zakłada uwolnienie się jednostki od ograniczeń stereotypów oraz możli-
wość swojego umiejscowienia w świecie. Mężczyzna staje się partnerem kobiety, a nie 
jak dotąd głową rodziny. Zadania i role bez względu na płeć biologiczną są negocjowa-
ne, a wzajemna pomoc sprawia tworzenie się więzi emocjonalnej i intelektualnej44. Może 
to w znaczny sposób wpłynąć na zmianę sposobu myślenia oraz oczekiwań względem 
obojga płci, a co za tym idzie, również na korektę polskiego prawodawstwa. Jak pisała 
Simone de Beauvoire, „człowiek winien zmienić zastany świat w królestwo wolności. 
To najważniejsze zwycięstwo będzie niemożliwe, o ile między innymi mężczyźni i ko-
biety nie przejdą do porządku nad swym naturalnym zróżnicowaniem i nie utwierdzą 
jednoznacznie i zdecydowanie swego braterstwa”45. 

Wnioski8. 

Na koniec należy jednak zastanowić się, dlaczego tak mało uwagi poświęcano do-
tychczas problemowi opresji mężczyzn przez patriarchalną strukturę społeczną. Odpo-
wiedzi można szukać między innymi w działaniach radykalnych feministek, które oba-
wiały się odwrócenia uwagi od niezaprzeczalnego cierpienia kobiet i dążenia do uzyskania 

 42 W. Eichelberger, Kaci i kastraci, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 45, s. 2.
 43 O. Brążkowska, Wokół problemu płci i gender ‒ Kryzys męskości i ojcostwa, Szczecin 2011, s. 65.
 44 K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp, Gdańsk 2003, passim.
 45 S. de Beauvoir, Druga płeć, Warszawa 2003, s. 782.
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przez nie pełni praw46. W konsekwencji doprowadziło to do swoistej wojny płci. Propo-
nowane były różne rozwiązania, między innymi powrót do matriarchatu, o którym mowa 
była na wstępie. Jednak byłoby to dalece nierealne i pociągałoby za sobą konieczność 
całkowitej zmiany rzeczywistości poprzez przebudowę świata społecznego i instytucjo-
nalnego. Pomijany był również fakt, iż również kobiety wychowywane są do tego, aby 
akceptować seksistowską ideologię i w relacjach władzy przejmować cechy opresora, na 
co zwraca uwagę między innymi bell hooks47. Konieczne jest zatem dostrzeżenie, że 
opresjonowane są nie tylko kobiety, a wszyscy ludzie. Dopiero zidentyfikowanie tego 
problemu spowoduje zjednoczenie się kobiet i mężczyzn w walce o fundamentalną zmia-
nę patriarchalnego układu społecznego, który oparty jest właśnie na seksistowskiej opre-
sji, a przez to zniesienie wszelkich form opresji, które z niej wynikają48. 

 46 b. hooks, op. cit. 
 47 Ibidem.
 48 Ibidem.
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Gender po polsku. Rzeczywistość prawna płci kulturowej 
w Polsce

Abstrakt
Rzeczywistość prawna płci kulturowej jest wynikiem z jednej strony polskiej tradycji oraz obyczajo-
wości, z drugiej, zobowiązań międzynarodowych, które postulują stosowanie strategii „gender main-
streaming”. Pomimo działań mających na celu ochronę praw kobiet poprzez wiążące i niewiążące 
obowiązki oraz zalecenia prawa międzynarodowego, kwestia dyskryminacji na tle płci nie została 
skutecznie rozwiązana. Na kondycję praw kobiet w Polsce niewątpliwie wciąż wpływają utarte wzor-
ce kulturowe oraz uwarunkowania językowe, które oddziałują w znacznym stopniu na kształt pol-
skich przepisów. W rozdziale zostaną omówione różne formy dyskryminacji na tle płci, takie jak za-
biegi legislacyjne rozróżniające sytuację prawną kobiet i mężczyzn na tle instytucji małżeństwa, 
ochrony zdrowia oraz języka. Ponadto zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy prawa ko-
biet lepiej chronione są przez akty prawne skierowane wyłącznie do nich, czy przez takie, które nie 
różnicują ze względu na płeć. Poruszona zostanie również kwestia skuteczności międzynarodowej 
ochrony praw kobiet w kontekście Polski.

Wprowadzenie1. 

Za realizację praw kobiet odpowiada przede wszystkim państwo, stanowiąc prawo 
zgodnie z wyznawanym przez siebie systemem aksjologicznym. Znaczący wpływ na 
kształt ustawodawstwa krajowego wywierają jednak organizacje międzynarodowe, któ-
re nakładają na państwa obowiązek lub postulują zastosowanie się poprzez wiążące 
i niewiążące akty do konkretnych norm prawa międzynarodowego. Jednym z najważ-
niejszych fundamentów międzynarodowych praw człowieka jest równouprawnienie.

Prawom człowieka zarzuca się próbę narzucenia jednej, konkretnej ideologii, a tak-
że nieelastyczność i krótkowzroczność. Podłożem dla tych dysput jest spór o uniwersal-
ność praw człowieka i sprężonych z nimi praw kobiet. Nie podejmując próby rozstrzy-
gnięcia tej kwestii, warto zauważyć, że nawet najwięksi zwolennicy uniwersalizmu 
dostrzegają, że nie wszystkie prawa człowieka – a w tym równouprawnienie kobiet 
i mężczyzn – spotykają się z jednakowo szeroką akceptacją1. 

 1 L. Henkin, The Universality of the Concept of Human Rights, „Annals of the American Academy 
of Political and Social Science” 1989, vol. 506, no 11, s. 15.
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Przede wszystkim wskazuje się na dysfunkcyjność praw człowieka w obecnym 
kształcie, co znajduje odzwierciedlenie w niskiej skuteczności obietnic złożonych pod 
adresem podmiotów szczególnie narażonych na dyskryminację. Pomimo szeregu aktów 
międzynarodowych, które dotyczą kwestii kobiet, problem ten pozostaje nierozwiązany 
i różnica w poszczególnych krajach w przestrzeganiu standardów prawa międzynarodo-
wego dotyczącego sytuacji kobiet jest ogromna. Przyczyną tego są utarte schematy spo-
łeczne i różnice kulturowe, których prawa człowieka zdają się niejednokrotnie nie za-
uważać. Głównym zarzutem jest to, że tworzone prawo międzynarodowe odnosi się do 
objawów łamania praw kobiet, a nie do prawdziwych przyczyn obecnego stanu rzeczy, 
którymi są m.in. głębokie, krzywdzące stereotypy i struktura społeczna, oparta na przy-
wiązaniu do tradycyjnego podziału ról w rodzinie i społeczeństwie. 

Ponadto wskazuje się też na tzw. „paradoks feminizmu”, który skłania do zastano-
wienia, czy faktycznie prawa kobiet są najlepiej chronione przez akty prawne i przepisy 
skierowane konkretnie do nich, czy też przez normy generalne, które nie odróżniają ze 
względu na płeć. W dodatku istnieje zagrożenie, że poprzez kształtowanie aktów w od-
powiedzi na krzywdy typowo „kobiece” w istocie tworzy się ryzyko powielania tych 
stereotypów, powtórnie stawiając kobietę w roli ofiary2.

Rzeczywistość prawna płci kulturowej w Polsce jest między innymi wynikiem zo-
bowiązań międzynarodowych, wynikających z członkostwa w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ), Unii Europejskiej (UE) i w Radzie Europy (RE), ale też tradycji 
i utartych wzorców kulturowych, które w dużej mierze kształtują sposób implementacji 
oraz rozumienie kwestii praw kobiet. Niewątpliwie istnieje zainteresowanie kwestią 
równouprawnienia obu płci, jednakże faktyczna realizacja zasady niedyskryminacji po-
zostaje wciąż nierozwiązana. 

Zamierzeniem niniejszego rozdziału jest omówienie obowiązującego prawa mię-
dzynarodowego dotyczącego praw kobiet oraz analiza wybranych polskich regulacji 
w świetle międzynarodowych standardów. Z uwagi na ramy niniejszego opracowania 
zostaną omówione tylko określone instytucje, które w wyraźny sposób ukazują najistot-
niejsze różnice między utrwalonymi standardami praw kobiet na świecie i w Polsce. 
Przede wszystkim zostaną omówione niejednakowe warunki konieczne do zawarcia 
małżeństwa dla kobiet i mężczyzn na gruncie polskich przepisów. Ponadto zostanie 
zwrócona uwaga na ochronę zdrowia kobiet w Polsce. Wreszcie podniesiona będzie 
kwestia języka polskich aktów prawnych, który zdaje się nie uwzględniać postulatów 
feministycznych. 

 2 D. Otto, Women’s Rights, [w:] D. Moeckli, S. Shah, S. Sivakumaran (eds), International Human 
Rights Law, Oxford 2014, s. 318.
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Doceniając wkład międzynarodowych praw dotyczących kobiet oraz ich imple-
mentację w ramy polskiego prawa, należy ocenić, czy powyższe zarzuty są uzasadnione. 
Należy wziąć pod uwagę głosy wskazujące na nieskuteczność ochrony praw kobiet 
w ich obecnym kształcie na arenie międzynarodowej i krajowej oraz przeanalizować 
obowiązujące regulacje, odnoszące się do ochrony podmiotów szczególnie narażonych 
na dyskryminację, czyli kobiet. 

Prawa kobiet na świecie2. 

Zarówno prawa kobiet, jak i prawa człowieka w ogóle, rozkwitły dopiero po za-
kończeniu II wojny światowej. Wcześniej, począwszy od starożytności, przez średnio-
wiecze, aż do początków XX w., kwestia równouprawnienia była nieznaną koncepcją. 
Tradycja patriarchalna była podstawą społeczeństwa, które opierało się na dychoto-
miach, takich jak racjonalność – nieracjonalność, mężczyzna – kobieta3. Nawet najwięk-
si myśliciele dopatrywali się w kobiecie głównie słabości, braku powagi i infantylności 
(Arystoteles, św. Tomasz). Poglądy te podzielała większość filozofów na przestrzeni 
wieków. Oczywiście uprzedzenia w stosunku do kobiet nie wpływają na wielkość i zna-
czenie pozostałych poglądów wyrażanych poprzez tych filozofów. Świadczy to jednak 
o wyjątkowo głębokim problemie dotyczącym „podrzędności” kobiet, który nie był 
kwestionowany nawet przez największe umysły epok4. Tym samym należy docenić za-
sługi feministycznej myśli prawnej, która dostrzega pomijane przez wieki wartości, 
kwestionując tym samym obowiązujące aksjomaty5.

Organizacja Narodów Zjednoczonych2.1. 

Przełom, który nastąpił wraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka z 1948 r., 
zalicza się do największych osiągnięć społeczności międzynarodowej. Art. 2 PDPC sta-
nowi, że „każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej De-
klaracji bez względu na jakiekolwiek różnice […] płci”. Tym samym nastąpiło, po raz 
pierwszy w takiej skali, zrównanie kobiet i mężczyzn, a płeć przestała być warunkiem 
determinującym prawa i obowiązki. Jednakże w świetle faktu, że Deklaracja nie jest 
prawnie wiążąca, to aby zapewnić skuteczność wyrażonych w niej postulatów, prawa 

 3 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka” 
2013, nr 2, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_213_04_Mlodozeniec.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 4 Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG), Combating gender stereotypes 
in education, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680596131 
[dostęp: 27.11.2016].
 5 M. Płatek, Kryminologiczno-epistemologiczne i genderowe aspekty przestępstwa zgwałcenia, „Ar-
chiwum Kryminologii” 2010, vol. XXXII, s. 351.

http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_213_04_Mlodozeniec.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680596131
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człowieka i prawa kobiet zostały potwierdzone w Międzynarodowym pakcie praw oby-
watelskich i politycznych (ICCPR6 oraz w Międzynarodowym pakcie praw gospodar-
czych, społecznych i kulturalnych (ICESCR)7. W art. 3, wspólnym dla obydwu paktów, 
państwa strony „zobowiązują się zapewnić mężczyznom i kobietom równe prawo do ko-
rzystania ze wszystkich praw obywatelskich i politycznych”. Jednakże pakty te nie defi-
niują pojęcia dyskryminacji czy równości. W związku z tym nakaz niedyskryminacji na 
tle tych paktów jest interpretowany jako zobowiązanie de iure, a nie de facto, co w kon-
sekwencji oznacza wyłącznie nadanie tych samych praw kobietom co mężczyznom, a nie 
zastosowanie innych środków mających efekt w faktycznym wyrównaniu szans8. 

Brak przepisów odnoszących się wprost do zakazu dyskryminacji oraz rosnące nie-
zadowolenie z rezultatów na polu równouprawnienia obu płci doprowadziły do powsta-
nia Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW, 
Konwencja)9, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W art. 1 Kon-
wencja definiuje dyskryminację kobiet jako „wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub 
ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo unie-
możliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź 
korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych wolności 
w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywa-
telskiego i innych”. CEDAW obejmuje szeroką liczbę zabronionych przypadków dys-
kryminujących kobiety w życiu prywatnym i publicznym, w sposób bezpośredni i nie-
bezpośredni. Dodatkowo Konwencja zezwala na wprowadzenie „zarządzeń szczególnych, 
zmierzających do przyspieszenia faktycznej równości mężczyzn i kobiet”, które nie sta-
nowią aktu dyskryminacji w świetle Konwencji (art. 4). Wynika z tego, że w świetle 
Konwencji wymagana jest nie tylko równość formalna (równość szans), ale też faktycz-
na10. Ponadto poprzez sformułowanie art. 5 Konwencja wskazuje, że stereotypy dotyczą-
ce płci, w tym wzorce zachowania mężczyzn, są wynikiem utrwalonych norm społecz-
nych (przesądów i zwyczajów), a w żaden zaś sposób nie są „naturalne”11. 

Konwencja, podobnie jak ICCPR i ICESCR, poddawana jest jednak szerokiej kry-
tyce, w szczególności z uwagi na nieustanne opieranie się na porównaniu do mężczyzn, 
stereotypowe ujęcie kobiety jako heteroseksualnej mężatki i matki, oraz za brak odnie-
sienia do przemocy dotyczącej kobiet12. 

 6 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
 7 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 168.
 8 D. Otto, op. cit., s. 318. 
 9 Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71.
 10 B. Stark, State Responsibility for Gender Stereotyping, „The Journal of Gender, Race & Justice“ 
2014, vol. 17, s. 352.
 11 Ibidem, s. 353. 
 12 D. Otto, op. cit., s. 319.
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W związku z ograniczonym zasięgiem CEDAW, podjęto kolejną próbę zaadreso-
wania kwestii kobiet na arenie międzynarodowych praw człowieka. Nową strategię na-
zwano gender mainstreaming. Początkowo nazwa ta oznaczała metodę nauczania, która 
zakładała włączanie uczniów do wspólnej nauki, zamiast segregacji ich ze względu na 
ich umiejętności13. Nazwa ta nabrała innego znaczenia w kontekście praw człowieka. 
Potocznie gender mainstreaming to strategia, która ma na celu upowszechnienie równo-
ści płci we wszystkich kluczowych dla życia obszarach takich jak praca, polityka, eko-
nomia, edukacja, media, a nawet ochrona środowiska14. Została podjęta na Światowej 
Konferencji w Sprawie Kobiet w Pekinie w 1995 r., zyskała na popularności i do dziś 
jest oficjalną strategią ONZ15, została również zaadoptowana przez UE oraz RE. 

Unia Europejska 2.2. 

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn realizowane jest przez Unię Europejską dwu-
torowo (tzw. dual approach). Z jednej strony inicjuje tworzenie szczególnych aktów 
prawnych i kampanii społecznych, z drugiej – stosuje strategię gender mainstreaming na 
wszystkich etapach tworzenia i stosowania norm unijnych16. Bezpośredni zakaz dyskry-
minacji ze względu na płeć znajduje się w art. 21 Karty praw podstawowych17. Ponadto 
art. 23 Karty nakazuje zapewnienie równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzi-
nach. Również w Traktacie o Unii Europejskiej wyrażony jest cel, jakim jest zwalczanie 
dyskryminacji oraz równość kobiet i mężczyzn. Podobnie w Traktacie o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w art. 8 potwierdzono, że „we wszystkich swoich działaniach Unia 
zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”18.

Wskazuje się jednak na różnice w zakresie regulacji unijnych oraz Konwencji 
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. CEDAW podkreśla, że ko-
bieta jest podmiotem słabszym w stosunku do mężczyzn. W świetle prawa Unii Euro-
pejskiej zaznacza się przede wszystkim równość wobec prawa zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn, bez uwypuklania gorszej pozycji kobiet (wyrażone m.in. w art. 23 Karty 
praw podstawowych, które wskazuje na możliwość stosowania „środków zapewniają-
cych specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej”. Takie sfor-
mułowanie zakazu dyskryminacji jest poddawane krytyce: „oznacza to, że UE nie 

 13 H. Charlesworth, Not Waving but Drowning: Gender Mainstreaming and Human Rights in the Unit-
ed Nations, „Harvard Human Rights Journal” 2005, vol. 18, no. Spring, s. 2.
 14 A. Frątczak (red.), Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym, https://www.repozytorium.
ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/8482/Gender_mainstreaming_w_polskim_dyskursie_medialnym.
pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.11.2016].
 15 Zob. http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/report.pdf [dostęp: 20.11.2016].
 16 N. Buchowska, Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płci w świetle standardów 
ONZ i Unii Europejskiej, „Nauka” 2013, nr 2, s. 83.
 17 Dz. Urz. UE C 326/391 z 26.10.2012.
 18 Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.

https://www.repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/8482/Gender_mainstreaming_w_polskim_dyskursie_medialnym.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/8482/Gender_mainstreaming_w_polskim_dyskursie_medialnym.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/8482/Gender_mainstreaming_w_polskim_dyskursie_medialnym.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/report.pdf
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uznaje, aby pozycja kobiet była co do zasady słabsza, albo że kobiety są gorsze od 
mężczyzn. W związku z tym sformułowano wniosek, że prawodawstwo UE «nie od-
zwierciedla faktycznej sytuacji kobiet, w szczególności kobiet należących do grup de-
faworyzowanych»”19. 

Argumenty te wpisują się w dyskusję dotyczącą wspomnianego paradoksu femini-
zmu. Kierunek, w którym podąża prawo unijne, zasługuje jednak na uznanie – zachowa-
nie umiaru w podkreślaniu roli kobiety jako ofiary jest zasadne. Protekcjonalne regulacje 
mogłyby prowadzić do pogłębiania stereotypów, zamiast je skutecznie niwelować20. 
Zdaje się zatem, że prawo europejskie zasadnie podkreśla równość, ale i stanowczy za-
kaz dyskryminacji, rezygnując z nadmiernej wiktymizacji kobiet.

Rada Europy2.3. 

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej (konwencja stambulska o przemocy domowej) jest niejako uzupeł-
nieniem wskazanych braków w CEDAW, ponieważ bezpośrednio uznaje, że płeć jest 
jednym z czynników podwyższających ryzyko przemocy domowej, co uzasadnia szcze-
gólną ochronę.

Konwencja stambulska jest istotna nie tylko z uwagi na odniesienie się do przemo-
cy domowej, ale na liberalne wartości, które zawiera. Konwencja definiuje płeć społecz-
no-kulturową jako: „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, 
które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” (art. 3)21. 
Polska, ratyfikując tę Konwencje, zobowiązała się do uwzględniania „perspektywy płci 
społeczno-kulturowej we wdrażaniu i ocenie wpływu zapisów niniejszej konwencji oraz 
promowania i skutecznego wdrażania polityki równouprawnienia pomiędzy kobietami 
a mężczyznami oraz wzmocnienia pozycji kobiet” (art. 6). Wart uwagi jest również art. 
12, który zobowiązuje państwa-strony do podejmowania działań niezbędnych do „pro-
mowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet 
i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk 
opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu kobiet i mężczyzn”.

Konwencji w związku z tym zarzuca się „demontaż struktur społecznych czynią-
cych zróżnicowanie pomiędzy kobiecymi i męskimi rolami w społeczeństwie, jako wa-
runkujących i umożliwiających dyskryminację kobiet”22. Te i podobne argumenty świad-

 19 N. Buchowska, op. cit., s. 83.
 20 R. Kapur, Human Rights in the 21st Century: Take a Walk on the Dark Side, „Sydney Law Review” 
2006, vol. 28, s. 678.
 21 Dz. U. z 2015 r., poz. 961.
 22 Zob. Raport Instytutu Ordo Iuris, Czy Polska powinna ratyfikować Konwencję Rady Europy o zapo-
bieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? http://www.3plus.pl/uploads/
wpisy/182/zalaczniki/46.pdf [dostęp: 28.11.2016].

http://www.3plus.pl/uploads/wpisy/182/zalaczniki/46.pdf
http://www.3plus.pl/uploads/wpisy/182/zalaczniki/46.pdf
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czą o wciąż istniejącym przywiązaniu do tradycyjnej struktury społeczeństwa polskiego, 
która przypisuje stereotypowe role każdej z płci (gdzie mężczyzna jest pośrednikiem 
pomiędzy sferą prywatną a publiczną, natomiast kobieta dominuje w sferze prywatnej23). 
Tym samym postulaty odzwierciedlone w Konwencji o zapobieganiu przemocy zdają 
się być wyjątkowo uzasadnione na gruncie polskim i konieczne w świetle uprzedzeń 
i przyzwyczajeń ustawodawcy i społeczeństwa. Jednocześnie trzeba podkreślić, że ist-
nieje zagrożenie ze strony Konwencji Stambulskiej dotyczące powtórnej wiktymizacji 
kobiet. Zdaje się jednak, że korzyści, które mogą wyniknąć z ratyfikacji, są niewspół-
miernie większe, ponieważ wpisują się w postulat gender mainstreaming, który nadal na 
gruncie polskim nie jest realizowany w pełni.

Prawa kobiet w Polsce3. 

Niektóre ustawodawstwa dużo wcześniej niż prawo międzynarodowe dostrzegły 
konieczność zrównania kobiet i mężczyzn wobec prawa. Również w Polsce Konstytucja 
marcowa z 1921 r. przewidywała równość wobec prawa dla wszystkich obywateli (art. 
96)24. Odmiennie kobiety zostały potraktowane jedynie w art. 103, który zakazywał pra-
cy nocnej kobiet. Przepis ten może być postrzegany jako dyskryminujący, jednakże 
w świetle wartości i poglądów lat dwudziestych trudno dopatrywać się w nim celowej 
dyskryminacji. Konstytucja kwietniowa z 1935 r. zrezygnowała z tej kontrowersyjnej 
regulacji, nie wprowadzając żadnego kryterium rozróżnienia na płeć (zob. art. 7, 33) 25. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 33 stanowi, że „1. kobieta 
i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycz-
nym, społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe 
prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę 
jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, peł-
nienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”26. Zatem równość wo-
bec prawa podlega ochronie konstytucyjnej w sensie formalnym. Faktyczne obowiązywa-
nie równouprawnienia kobiet i mężczyzn również znajduje odzwierciedlenie w polskim 
ustawodawstwie poprzez podkreślenie różnych aspektów równości w ust. 2 art. 3327. 

Dopuszcza się ustanawianie preferencyjnych regulacji, które de facto mają służyć 
realizacji rzeczywistego równouprawnienia, pomimo że korzystniej traktują tylko jedną 
z płci. Trybunał Konstytucyjny (TK) odniósł się do kwestii różnicowania sytuacji praw-

 23 E. Ślęzak, Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, „Euro-limes” 2004, vol. 4, nr 1, s. 1. 
 24 Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
 25 Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227.
 26 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 27 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
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nej kobiet i mężczyzn, dopuszczając je wyłącznie wtedy, gdy „przemawiają za tym inne 
istotne argumenty konstytucyjne […] Ponieważ w rzeczywistości społecznej kobieta 
zajmuje z reguły pozycję słabszą (co jest m.in. wynikiem szczególnej roli kobiety w za-
kresie macierzyństwa i wychowania dzieci), istnieje konstytucyjne uzasadnienie dla 
wprowadzania regulacji nadających kobiecie pewne przywileje w porównaniu z męż-
czyzną, bo jest to instrument prowadzący do zapewniania kobiecie rzeczywistego rów-
nouprawnienia”28.

Prawa kobiet a małżeństwo3.1. 

Zabiegi legislacyjne, różnicujące sytuację prawną kobiety i mężczyzny, stwarzają 
jednak zagrożenie dyskryminacji. Jednym z bardziej oczywistych przykładów, w któ-
rym prawodawca odmiennie traktuje kobietę i mężczyznę, jest art. 10 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego (KRO)29. Stanowi, że „§ 1 nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie 
mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy 
może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z oko-
liczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny”. 
Powodem, dla którego ustawodawca sformułował w ten sposób przepis, są przede 
wszystkim przypadki ciąży lub urodzenia się dziecka. Sąd powinien zbadać łącznie rów-
nież przesłankę dobra przyszłej założonej rodziny30. Podnosi się także, że dodatkową 
przesłanką, niewymienioną w przepisie, na równi z klauzulą dobra rodziny, jest klauzula 
dobra dziecka, którą sąd również powinien wziąć pod uwagę31. Dobro dziecka „powinno 
być brane pod uwagę podczas stosowania każdego przepisu prawa mającego związek 
z sytuacją dziecka jako dobro nadrzędne”32, należy zatem zgodzić się z przypuszcze-
niem, że ustawodawca, przyjmując obniżoną granicę wieku, kierował się również do-
brem dziecka.

Regulacji tej z jednej strony zarzuca się dyskryminację mężczyzn, ponieważ nie 
uwzględnia możliwości uzyskania zezwolenia na zawarcie małżeństwa dla niepełnolet-
nich mężczyzn33. Przepis ten jest również postrzegany jako dyskryminujący kobiety. Po-
gląd ten stanowi, że ustawodawca sformułował przepis w ten sposób, że pełnoletni męż-

 28 Wyrok TK z dnia 29 września 1997 r., K 15/97, OTK ZU 1997, nr 3-4, poz. 37.
 29 Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59.
 30 D. Kotłowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2014.
 31 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/NKK-55 [data dostępu: 20.11.2016].
 32 W. Stojanowska, Dobro dziecka jako instrument wykładni norm konwencji o prawach dziecka oraz 
prawa polskiego i jako dyrektywa jego stosowania, [w:] T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziec-
ka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999, s. 89.
 33 K. Pietrzykowski, Komentarz do art. 10, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy. Komentarz, Warszawa 2015.

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/NKK-55
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czyzna jest w stanie „pociągnąć” niepełnoletnią kobietę w dorosłość poprzez małżeństwo34. 
Pełnoletnia kobieta nie może zawrzeć związku małżeńskiego z niepełnoletnim mężczyzną, 
pomimo jednakowych przesłanek i ważnych powodów, o których stanowi przepis. Zatem 
argumentuje się, że ustawodawca w ten sposób założył, że wyłącznie pełnoletni mężczy-
zna jest gwarantem i niezbędnym warunkiem dla stworzenia rodziny35. Niezależnie od 
przyjętego stanowiska pojawiają się dodatkowe kontrowersje wokół tego przepisu. 

Konwencja o prawach dziecka (CRC)36 określa dziecko jako każdą osobę poniżej 
osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem uzyska wcześniej pełnoletność. Pomimo 
tego połączone stanowisko Komitetu Praw Dziecka i Komitetu ds. Likwidacji Dyskry-
minacji Kobiet rekomenduje podniesienie wieku koniecznego do zawarcia małżeństwa 
do momentu osiągnięcia 18 roku życia37. Również postuluje się zmianę art. 10 § 1, aby 
umożliwić udzielenie zgody mężczyznom po ukończeniu 16. roku życia, przed osiągnię-
ciem pełnoletności, co „mogłoby w większym stopniu niż rozwiązanie dotychczasowe 
realizować zasadę ochrony dobra dziecka”38. Jednocześnie podnosi się, że uniemożli-
wienie zawieranie małżeństwa kobietom po ukończeniu 16 roku życia ograniczyłoby 
ochronę dobra dziecka, „którym rozwiązanie to uniemożliwiłoby wychowanie w rodzi-
nie opartej na związku małżeńskim”39. Należałoby w tym miejscu zwrócić uwagę, że do 
momentu zawarcia małżeństwa osoba, która nie osiągnęła pełnoletności, również jest 
dzieckiem i podlega szczególnej ochronie prawnej40.

Należałoby przychylić się do stanowiska ONZ i postulować konieczność zrówna-
nia warunków koniecznych do zawarcia małżeństwa dla kobiet i dla mężczyzn. Nie 
znajduje uzasadnienia rozgraniczenie zaproponowane przez polskiego ustawodawcę, 
które nie jest zgodne ze strategią gender mainstreaming. Kwestia zrównania wieku dla 
kobiet i mężczyzn do lat 16 czy też podniesienia jednakowego standardu pełnoletności, 
jest kolejną trudną kwestią. Należy wziąć pod uwagę argument, że wstąpienie w zwią-
zek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia, jest bezpośrednio skorelowane z do-
brem dla zrodzonego z takiego związku dziecka. Klauzula dobra dziecka jest wartością 
nadrzędną i w przypadku kolizji interesu dziecka z jakimkolwiek innym powinno mieć 

 34 Instytut Spraw Publicznych, Zielona Księga (Nie)równości 2016, s. 54, http://www.isp.org.pl/
publikacje,25,886.html [dostęp: 26.11.2016].
 35 Ibidem. 
 36 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
 37 UN CRC, CEDAW, Recommendations on minimum age of marriage laws around the world as 
of November 2013, http://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations _on_
Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf [dostęp: 24.11.2016].
 38 Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinia prawna dotycząca postulatu zrównania 
wieku uprawniającego do zawarcia związku małżeńskiego mężczyzn z wiekiem kobiet oraz postulatu wpro-
wadzenia obowiązku alimentacyjnego matek celem wyeliminowania dyskryminacji ojców, s. 13, https://
www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3373/plik/oe-243_do_internetu.pdf [dostęp: 26.11.2016].
 39 Ibidem, s. 10.
 40 Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69.

http://www.isp.org.pl/publikacje,25,886.html
http://www.isp.org.pl/publikacje,25,886.html
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations _on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/UN_Committee_Recommendations _on_Minimum_Age_of_Marriage_Laws.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3373/plik/oe-243_do_internetu.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3373/plik/oe-243_do_internetu.pdf
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zawsze znaczenie priorytetowe41. Jednakże do momentu zawarcia związku małżeńskie-
go również osoba niepełnoletnia wciąż pozostaje pod szczególną ochroną i sam fakt 
zostania rodzicem przed ukończeniem 18 roku życia nie powinien wyłączać jej ze spe-
cjalnej ochrony prawnej, nawet uwzględniając zmianę okoliczności.

Nie bez powodu standardy prawa międzynarodowego oraz ustawodawca przewidują 
granicę 18 roku życia dla dorosłości. Z pewnością istnieją przypadki uzyskania psychicz-
nej dojrzałości przed osiągnięciem przewidzianego przez prawo wieku, lecz taka regulacja 
może skutkować zautomatyzowaniem wydawanych przez sąd zezwoleń w przypadku cią-
ży lub urodzenia się dziecka. Może to skutkować licznymi przypadkami wstępowania 
w związek małżeński osób, które nie są na to psychicznie gotowe, a to może stać w sprzecz-
ności z klauzulą dobra dziecka – rozumianą inaczej. Ponadto można podjąć próbę argu-
mentacji, że ustawodawca kształtując przepis w ten sposób, nadmiernie podkreśla rolę 
społeczną, jaką jest rola żony, z czego wynika stereotypowe ujmowanie roli kobiety. 

Przykład ten obrazuje, że pomimo rekomendacji, aby państwa dostosowały się do 
międzynarodowych standardów, ustawodawcy udziela się możliwości kształtowania we 
własnym zakresie wyjątków (na co wskazuje m.in. art. 1 CRC). Brak wiążących regula-
cji niekorzystnie wpływa na równouprawnienie w Polsce, ponieważ polski przepis wciąż 
dyskryminuje kobiety i mężczyzn, pomimo formalnej zgodności z prawem międzynaro-
dowym. Wskazuje to na nieskuteczność praw człowieka w tym względzie poprzez po-
wierzchowne odniesienie się do kwestii równouprawnienia. 

Prawa kobiet a ochrona zdrowia3.2. 

Z uwagi na różnice biologiczne i macierzyństwo, znajdujące się pod szczególną 
ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, ONZ, UE oraz RE, wiele norm skierowanych jest 
wyłącznie do kobiet, szczególnie tych dotyczących ochrony zdrowia, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw reprodukcyjnych. Problem ten powraca nieustannie do dyskursu 
politycznego i prawnego, szczególnie w kontekście prawa do aborcji42. Obowiązująca 
ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży w art. 4a stanowi, że „przerywanie ciąży może być dokonane wyłącz-
nie przez lekarza, w przypadku gdy: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
kobiety ciężarnej, 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczal-
nej choroby zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża po-
wstała w wyniku czynu zabronionego”43. 

 41 W. Stojanowska, op. cit.
 42 Zob. S.A. Law, Rethinking Sex and the Constitution, „University of Pennsylvania Law Review” 
1984, vol. 132.
 43 Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78.
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Prawo międzynarodowe, w tym CRC, nie określa początkowej granicy, od której 
przyznaje się ochronę praw dziecka. Zabieg ten należy uznać za świadomy, gdyż po-
szczególne państwa różnie regulują dopuszczalność aborcji44. Polskie prawo przyjmuje 
za kryterium początku życia, a tym samym praw, moment poczęcia w świetle Ustawy 
o planowaniu rodziny. 

Pomimo braku wiążących zobowiązań oraz możliwości kształtowania we własnym 
zakresie przypadków dotyczących przerywania ciąży, Komitet ds. Likwidacji Dyskrymi-
nacji Kobiet w Uwagach końcowych dotyczących połączonego siódmego i ósmego spra-
wozdania okresowego Polski45 rekomenduje, aby „Państwo-Strona (a) poprawiło dostęp 
kobiet do opieki zdrowotnej, w szczególności do usług z zakresu zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego, w tym zmianę ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, aby stworzyć mniej 
restrykcyjne warunki, których spełnienie pozwala na przeprowadzenie aborcji; (b) ustali-
ło jasne standardy w zakresie jednolitej i nierestrykcyjnej interpretacji warunków legal-
nego przerywania ciąży, tak aby kobiety miały do niego dostęp bez ograniczeń wynikają-
cych z nadmiernego stosowania tzw. klauzuli sumienia przez lekarzy i instytucje systemu 
zdrowia oraz zapewniło skuteczne środki pozwalające na kwestionowanie odmów prze-
prowadzenia zabiegu usunięcia ciąży w ramach zmiany Ustawy o prawach pacjenta”.

Jednakże nie tylko Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dostrzegł wadli-
wość polskich przepisów oraz działań. Do sytuacji w Polsce odniósł się również Europej-
ski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC, Trybunał), w sprawie Tysiąc p. Pol-
sce46, P. i S. p. Polsce47, R.R. p. Polsce48. Trybunał wskazał, że nie ma w Polsce 
odpowiedniej procedury i skutecznych mechanizmów służących rozwiązywaniu sporów 
dotyczących przerywania ciąży. 

W świetle niedawnej propozycji zmiany obowiązującej ustawy49 szczególnie war-
tym podkreślenia jest znaczenie praw człowieka jako gwaranta i strażnika minimalnych 
standardów dotyczących tej kwestii. Powyższy przykład wskazuje na konieczność nie-
ustannej troski organizacji międzynarodowych, szczególnie w tak wrażliwych kwestiach 
jak prawo do aborcji. Chociaż sprzeciw poszczególnych państw, w tym tych szczególnie 
przywiązanych do religii, uniemożliwia tymczasowo osiągnięcie konsensusu, który 
mógłby doprowadzić do stworzenia wiążących podstaw prawnych, niezbędna jest nie-
ustająca kampania na rzecz ochrony praw kobiet i ich podstawowych wolności. W przy-

 44 M. Balcerzak, S. Sykuna, Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 
2010, s. 81.
 45 CEDAW/C/POL.CO/7-8 z 7 listopada 2014 r. 
 46 Wyrok ETPCz z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Tysiąc p. Polsce, skarga nr 5410/03.
 47 Wyrok ETPCz z dnia 30 października 2010 r. w sprawie P. i S. p. Polsce, skarga nr 57375/08.
 48 Wyrok ETPCz z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie R.R. p. Polsce, skarga nr 27617/04.
 49 Zob. http://rownoscplci.pl/uploads/filemanager/projekt2016stopaborcji.pdf [dostęp: 20.11.2016].

http://rownoscplci.pl/uploads/filemanager/projekt2016stopaborcji.pdf
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padku, gdy państwo pozostaje obojętne na podstawowe prawa człowieka, należy wzmoc-
nić oddolne starania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej. Jak dowodzą 
przykłady, stanowczy opór społeczeństwa obywatelskiego może mieć większy wpływ 
na ustawodawcę niż niejeden akt o międzynarodowym zasięgu50. 

Prawa kobiet a język polski3.3. 

Język niewątpliwie jest jednym z czynników, które wpływają na kształtowanie rze-
czywistości społeczno-kulturowej. Ponadto stanowi odzwierciedlenie zmian, które za-
chodzą w danym społeczeństwie51. W związku z tym pod adresem prawodawcy pojawia-
ją się postulaty, aby uwzględnić żeńskie końcówki w języku aktów prawnych i wdrożyć 
perspektywę genderową do analizy języka52. Z drugiej jednak strony, specyfika języka 
polskiego wpływa na fakt, że rodzaj męskoosobowy pełni podwójną rolę. Rzeczowniki 
użyte w formie męskiej mogą określać wyłącznie mężczyzn lub mieć znaczenie ogólne, 
określające zarówno mężczyzn, jak i kobiety53. Pomimo tych zasad języka wskazuje się 
na to, że ów zwyczaj, dopuszczający używanie rodzaju męskiego jako neutralnego, 
szczególnie w aktach prawnych, jest przejawem dyskryminacji kobiet. W Zielonej księ-
dze (nie)równości zauważono, że „pomijanie żeńskich końcówek, nawet nieumyślne, 
usuwa kobiety ze sfery publicznej i jest dyskryminacją ze względu na płeć i przejawem 
lekceważenia porządku prawnego. Już Ludwig Wittgenstein zwracał uwagę na to, iż to, 
co niewypowiedziane, nie istnieje, bo pozostaje niezauważone54”.

Odzwierciedleniem tych argumentów jest Rekomendacja Rady Europy dotycząca 
eliminacji seksizmu z języka55. Postuluje używanie języka w sposób pozbawiony seksi-
zmu, szczególnie w aktach prawnych, administracyjnych, w mediach i edukacji – na 
tyle, na ile jest to możliwe. W języku polskim istnieje wiele utrudnień, które mogą stać 
na przeszkodzie zastosowaniu się do zaleceń RE. Przede wszystkim trudności te wyni-
kają z uwarunkowań historycznych, reguł słowotwórczych i utartych schematów języ-
kowych preferowanych przez użytkowników języka polskiego56. Ponadto barierą dla 
kształtowania języka neutralnego genderowo lub uwzględniającego rodzaj żeński jest 
często zachowawczość części środowisk, które postrzegają żeńskie odmiany tytułów 
i profesji jako obniżające rangę i prestiż danego zawodu, a nawet mogą sugerować żar-

 50 H. Jilani, What are Human Rights for? Three Personal Reflections, [w:] D. Moeckli, S. Shah, S. Si-
vakumaran (eds), International Human Rights Law, Oxford 2014, s. 11.
 51 P. Pycia, Płeć a język: na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego, Katowice 2011, s. 7.
 52 M. Płatek, Kryminologiczno..., s. 351.
 53 P. Pycia, op. cit., s. 10.
 54 Instytut Spraw Publicznych, op. cit., s. 75.
 55 Council of Europe, Recommendation No. R (90)4 on the elimination of sexism from language, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168
0505480 [dostęp: 28.11.2016].
 56 P. Pycia, op. cit., s. 7.
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tobliwość (np. profesorka, polityczka, doktorka, preferowane jest raczej: pani profesor, 
pani polityk czy pani doktor)57. Być może jest to efektem stereotypów dotyczących ty-
powo „męskich” (o wysokim prestiżu) oraz „żeńskich” (niskim) zawodach. Zwraca się 
uwagę, że niektóre profesje z kolei nie odmieniają się w drugą stronę, i tak: brak odpo-
wiednika prostytutki czy pokojówki58. 

Rozważania dotyczące lingwistyki feministycznej należą co prawda do zadań języ-
koznawstwa, jednak na gruncie prawnym również stanowią ważny wskaźnik kondycji 
równouprawnienia w danym kraju. Według niektórych stanowisk „nie ma też nic «natu-
ralnego» w używaniu męskich końcówek […] język ustaw eliminuje kobiety «obejmu-
jąc i podciągając» je do rodzaju męskiego, symbolicznie wartościuje rodzaj męski jako 
lepszy, bo dominujący i w sferze publicznej jedyny. To, co bezpośrednio odnosi się do 
kobiet i jest zaznaczone żeńską końcówką, staje się w takiej sytuacji «wyjątkiem»”59. 
Faktem jest, że w Konstytucji pominięto żeńskie końcówki i formy żeńskie, i tak też: 
Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1, a nie „obywateli 
i obywatelek”), wolność sumienia zapewnia się każdemu (art. 53, ale nie „każdej”), a od-
powiednie przepisy stosuje się do senatorów (art. 108, a nie też do „senatorek”). Oczy-
wiście, nie wpływa to bezpośrednio na rozumienie treści i celów tekstu, jednakże nie 
powinien z Konstytucji wynikać standard w kształtowaniu języka aktów prawnych. Tym 
bardziej, że język polski jest na tyle elastyczny, że umożliwia formułowanie zdań, a za-
tem i przepisów, w sposób neutralny genderowo.

Wydaje się zatem, że na gruncie języka polskiego istnieje możliwość zastosowania 
się do postulatu Rady Europy wszędzie tam, gdzie nie występuje konieczność zaadreso-
wania konkretnego przepisu czy ustawy wyłącznie do kobiet lub mężczyzn. Nie znajdu-
je uzasadnienia uporczywe pomijanie rodzaju żeńskiego w aktach prawnych. Nie sposób 
jednoznacznie rozstrzygnąć, czy obecny kształt języka polskiego wskazuje na utarty 
w polskiej kulturze seksizm, czy też jest zwyczajnie efektem niezamierzonej dyspropor-
cji rodzaju żeńskiego i męskiego w języku60. Pozycja ustawodawcy jednak daje możli-
wość podjęcia próby kształtowania rzeczywistości płci kulturowej poprzez sformułowa-
nia zawarte w aktach prawnych. Międzynarodowe prawa człowieka są w tym względzie 
niewystarczające i nie spełniają swojej roli, nie odnosząc się w sposób adekwatny oraz 
skuteczny do tej kwestii. Brak wiążących Polskę regulacji wpływa na bezrefleksyjność 
polskiego ustawodawcy, która być może świadczy o dyskryminacji poprzez nagminne 
wykluczanie kobiet z języka aktów prawnych. 

 57 Ibidem.
 58 M. Płatek, Hostages of destiny: gender issues in today’s Poland, „Feminist Law Review” 2004, 
vol. 76, 20.
 59 Instytut Spraw Publicznych, op. cit., s. 76.
 60 P. Pycia, op. cit., s. 12.
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Wnioski4. 

W świetle powyższych rozważań nasuwa się jednoznaczny wniosek, że kwestia 
równouprawnienia wciąż pozostaje nierozwiązana w pełni. Twierdzenie, że prawa czło-
wieka nie spełniają obecnie swojej roli jako gwaranta praw kobiet, jest jednak tylko 
w części prawdziwe. W pracy tej starano się wykazać, że istnieją uzasadnione przyczy-
ny, dla których międzynarodowe prawa człowieka powinny stale i z uporem przypomi-
nać o uniwersalnych wartościach wynikających z treści prawa międzynarodowego. Na 
przykładzie omówionych regulacji polskich dotyczących zawierania małżeństwa, ochro-
ny zdrowia i zwyczajów językowych podjęto próbę wskazania, że ustawodawca wciąż 
niewystarczająco dostrzega powielane przez siebie dyskryminujące schematy, które wy-
magają zmiany. 

Warto również zauważyć, że ustawodawca, posługując się językiem praw człowie-
ka, sprawia mylne wrażenie, że w Polska jest krajem, w którym realizowane są w pełni 
postulaty wynikające z uniwersalnych wartości wynikających z przyrodzonych praw ko-
biet. W rzeczywistości jednak wiele drugoplanowych (ale nadal istotnych) przypadków 
dyskryminacji, a zatem łamania tych praw, jest skutecznie pomijanych (takie jak oma-
wiane konstrukcje języka aktów prawnych, ograniczanie praw reprodukcyjnych czy nie-
słusznie różnicujący art. 10§1 KRO). Strażnikiem dla takich działań są i powinny być 
właśnie międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka, wskazując na arogancję 
takich działań. 

Być może odnosząc się do „paradoksu feminizmu”, faktycznie zarówno prawo 
międzynarodowe, jak i krajowe powinno dążyć do sytuacji, w której nie będzie potrzeby 
tworzenia norm adresowanych wyłącznie do kobiet (tak jak, w dużej mierze, prawo unij-
ne). Zminimalizowałoby to również zagrożenie płynące z namnażania stereotypów do-
tyczących kobiet. Jednakże póki nie zostanie osiągnięty docelowy poziom równoupraw-
nienia oby płci, wydaje się, że normy generalne, nie rozróżniające płci, nie są niestety 
wystarczające dla realizacji obietnicy niedyskryminacji. Należy zgodzić się z myślą wy-
rażoną przez R. Kapur, która twierdzi, że to głównie dzięki feminizmowi i jego roli 
w demaskowaniu nierówności obietnica ochrony praw kobiet jest realizowana globalnie 
i lokalnie61.

Tym samym należy wskazać na konieczność wzmożonego kompleksowego działa-
nia na gruncie praw kobiet, szczególnie w Polsce, gdzie nie ma ugruntowanej tradycji 
feminizmu, a wręcz często występuje zjawisko wzajemnej dyskryminacji. 

Istnieje zatem potrzeba systemowego wdrażania idei praw kobiet oraz gender ma-
instreaming poprzez ruchy obywatelskie, kampanie uświadamiające i pracę u podstaw. 

 61 R. Kapur, op. cit., s. 674.
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Jednoczesne uwzględnienie perspektywy genderowej nie tylko przez prawodawcę, ale 
media, administrację publiczną, szkoły i miejsca pracy może przynieść oczekiwane 
skutki w postaci realizacji aksjomatu równości, ale i wolności, która jest ograniczana 
poprzez sztywne ramy stereotypów. 
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Sfera publiczna i sfera prywatna w społeczeństwie 
konsumpcyjnym

Abstrakt
Niniejszy rozdział podejmuje problematykę wzajemnej relacji sfery prywatnej i sfery publiczna 
w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego. Punktem wyjścia podjętej analizy jest rozróżnienie 
obu sfer w koncepcji Hannah Arendt. Następnie przedstawiona została charakterystyka społeczeń-
stwa masowego i jego wytworu – człowieka masowego. W ramach prowadzonych rozważań analizo-
wane są m.in. zjawiska, które doprowadziły do rozpadu opartych na więziach wspólnotowych społe-
czeństw tradycyjnych oraz konsekwencje tego procesu dla sfery publicznej. Ostatnim elementem 
pracy jest charakterystyka społeczeństwa konsumpcyjnego, uznawanego za kulminacyjny punkt roz-
woju społeczeństwa masowego. 

1.	Animowany osiemnastowiecznymi „rewolucjami” rozpad tradycyjnych struktur 
społecznych doprowadził do powstania społeczeństwa określanego mianem masowego. 
Było i jest ono charakteryzowane z różnych perspektyw, z zauważalną przewagą ocen 
negatywnych. Zawarta w niniejszym artykule charakterystyka odnosi się przede wszyst-
kim do zmian we wzajemnej relacji sfery publicznej i sfery prywatnej, wywołanych wy-
kształceniem się społeczeństwa konsumpcyjnego jako kulminacyjnego (jak się wydaje) 
etapu rozwoju społeczeństwa masowego.

Chyba najbardziej znana koncepcja sfery prywatnej i publicznej została sformuło-
wana przez Hannah Arendt. Autorka Kondycji ludzkiej rozróżnienie obu tych sfer wywo-
dzi ze starożytnej Grecji i opozycji gospodarstwa domowego (oikos) oraz politycznej 
wspólnoty wolnych i równych obywateli (polis). Dom i rodzina stanowiły sferę związa-
ną z koniecznością podtrzymywania życia (indywidualnego i gatunkowego). Panowała 
w niej nierówność, wynikająca z władzy ojca nad członkami rodziny i niewolnikami. Do 
sfery prywatnej zaliczały się również tradycyjnie łączone z oikos początki refleksji nad 
gospodarowaniem. Wszystko bowiem co miało charakter ekonomiczny, a zatem związa-
ne było z życiem i przetrwaniem jednostki, było ze swej istoty niepolityczne i niepu-
bliczne. Natomiast wszystko to, co związane z uczestnictwem wolnej jednostki w podej-
mowaniu decyzji dotyczących polis przynależało do sfery publicznej. Był to obszar, 
w którym spotykały się równe sobie, wolne od tego co „konieczne lub użyteczne” jed-
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nostki, by za pomocą mowy i działania tworzyć wspólnotę „samorządnych” obywateli. 
Tym samym człowiek starożytny był jednocześnie mieszkańcem domu i państwa – do-
meny partykularnych interesów i przestrzeni ponadjednostkowego konsensusu1. 

Arendt definitywny rozpad tego czytelnego podziału, a jednocześnie zanik dziedzi-
ny publicznej, łączy z wykształceniem się trzeciej sfery – sfery społecznej. Źródłem tych 
zmian miał być wzrost liczby ludności oraz ekspansja sfery ekonomicznej2. 

2. Radykalny przyrost populacji oraz towarzyszące mu procesy industrializacji i urba-
nizacji zaowocowały wykształceniem się nowego typu społeczeństwa – społeczeństwa 
masowego. Poprzedził go upadek dawnych wspólnot, skupionych wokół tradycyjnych 
norm i wartości, a co za tym idzie, również rozluźnienie mechanizmów kontroli społecz-
nej. W miejsce wspólnoty moralnej powstawały efemeryczne wspólnoty interesów, bu-
dowane już nie wokół wartości, lecz rzeczy. Zjawisko to zostało rozpoznane przez Tön-
niesa jako przejście od organicznej wspólnoty typu Gemeinschaft do zbudowanego na 
różnorakich konwencjach Gesellschaft3. Również Hannah Arendt dostrzegła destrukcyj-
ny wpływ opisanych wyżej procesów na mechanizmy regulujące zachowania jednostek. 
Jak stwierdziła, „dziedzina publiczna jako świat wspólny zbiera nas razem, ale też, by 
tak rzec, nie pozwala nam potykać się o siebie nawzajem”4. Owe zlokalizowane w dzie-
dzinie publicznej reguły łączenia i rozdzielania ludzi uległy jednak korozji wskutek 
„umasowienia” nowoczesnego społeczeństwa i towarzyszącego mu zjawiska wykorze-
nienia. Dlatego autorka Kondycji ludzkiej stwierdza zaraz potem, że „życie w społeczeń-
stwie masowym jest trudne do zniesienia – nie ze względu na wielką liczbę ludzi, a przy-
najmniej nie przede wszystkim dlatego, lecz z racji faktu, iż świat pomiędzy nimi utracił 
moc zbierania ich razem, łączenia i rozdzielania”5. 

Drugą przyczyną załamania się dychotomicznego podziału na sferę prywatną i sfe-
rę publiczną miało być przeniesienie problematyki gospodarowania z dziedziny prywat-
nej w obszar życia publicznego, przez co ekonomia przestała być jedynie problemem 
gospodarstwa domowego, a stała się „troską publiczną”. Przesunięcie to nie byłoby tak 
brzemienne w skutkach, gdyby nie przewartościowanie, jakiego dokonało pośród trzech 
fundamentalnych elementów kondycji ludzkiej, którymi według Arendt są praca (labor), 
wytwarzanie (work) oraz działanie (action). Przypomnijmy, że w koncepcji Arendt praca 
ma na celu zaspokajanie „życiowych konieczności” człowieka, wytwarzanie prowadzi 

 1 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 33-44.
 2 M. Kuniński, Totalitaryzm w ujęciu Hannah Arendt, http://www.omp.org.pl/stareomp/index9185.
html?module (dostęp 29.11.2016)
 3 F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1987.
 4 H. Arendt, op. cit., s. 59.
 5 Ibidem.

http://www.omp.org.pl/stareomp/index9185.html?module
http://www.omp.org.pl/stareomp/index9185.html?module
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do kreacji „sztucznego świata rzeczy”, zaś działanie jest czynnością zachodzącą „bezpo-
średnio pomiędzy ludźmi bez pośrednictwa rzeczy czy materii”6. Właśnie działanie od-
grywało podstawową rolę w sferze publicznej, gdzie dokonywało się poprzez użycie 
słów w celach perswazyjnych. Miało ono charakter celowy, rozumny i zorientowany na 
innych7. W wyniku ekspansji dziedziny ekonomicznej miejsce presji na samodoskonale-
nie się i działania w interesie wspólnym zajął bezosobowy mechanizm zarządzania. De-
precjacji ulegała rola debaty i argumentacji. Wspomniany wcześniej wzrost liczby lud-
ności, który doprowadził do powstania społeczeństwa masowego, zmienił istotę relacji 
międzyludzkich. Działanie zostało zastąpione przez zachowanie mające charakter reak-
cji jedynie behawioralnej. W miejsce trwałych relacji pojawiły się krótkotrwałe i po-
wierzchowne kontakty. Zachowania jednostek zostały z kolei poddane schematyzacji, 
zaś miejsce indywidualizmu zajęła zewnętrznie manifestowana ekscentryczność. Więk-
szość obszarów życia została poddana kontroli praw ekonomicznych, zaś miejsce sper-
sonalizowanych rządów zajęła bezosobowa administracja. Tym samym za sprawą eko-
nomii społeczeństwo (dziedzina społeczna) skolonizowało dziedzinę publiczną. Jednak 
i dziedzina prywatna ucierpiała w tym procesie. Jakkolwiek bowiem za sprawą ekono-
mii rozszerzyła się ona na obszary zarezerwowane wcześniej dla sfery publicznej, to jed-
nocześnie doszło do wchłonięcia najpierw rodziny, a potem różnych grup społecznych 
przez społeczeństwo, zaś jednostka wyrwana z tradycyjnych struktur została pozosta-
wiona sama sobie – bez dotychczasowych drogowskazów wyznaczających kierunki jej 
działania i bez oparcia, jakie dawała przynależność do określonej grupy. Dlatego Arendt 
konstatuje, że „społeczeństwo masowe nie tylko niszczy dziedzinę publiczną, ale też 
prywatną, pozbawiając ludzi nie tylko miejsca w świecie, lecz również prywatnego 
domu, który niegdyś był dla nich schronieniem przed światem”8.

Nie sposób w tym miejscu nie zwrócić uwagi na istotną zbieżność analiz autorki 
Kondycji ludzkiej z elementami habermasowskiej diagnozy przeobrażeń, jakim na prze-
łomie XIX i XX w. poddana została sfera publiczna. Jak podkreślała Arendt, warunkiem 
uczestnictwa obywatela starożytnego polis w życiu publicznym była niezależność ma-
jątkowa, która pozwalała mu podczas debaty o sprawach ogółu oderwać się od troski 
o partykularny interes (przy innej interpretacji tego zjawiska partykularne interesy oby-
wateli były po prostu zbieżne z interesem wspólnym obywateli-posesjonatów). Tymcza-
sem w XIX wieku na scenę polityczną wdziera się rzesza pozbawionych własności, lecz 
wyposażonych w prawa polityczne robotników. Miejsce niezależnych obywateli zajęły 
oczekujące wsparcia państwa masy. Interesy poszczególnych grup społecznych zaczęły 

 6 Ibidem, s. 11-12.
 7 M. Kuniński, op. cit.
 8 H. Arendt, op. cit., s. 65.
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reprezentować partie polityczne, zaś rywalizacja między nimi zastąpiła dotychczasową 
debatę publiczną. Powstanie państwa opiekuńczego sprawiło zatem, że obywatel stał się 
klientem państwa, zaś polityka została sprowadzona do walki o głosy wyborcze9. 

3. Jak wynika z powyższych ustaleń, ostateczny rozpad dychotomicznego podziału 
na sferę prywatną i publiczną nastąpił wraz z ukształtowaniem się społeczeństwa ma-
sowego. Kulminacja zainicjowanych w tym okresie przemian nastąpiła w momencie, 
gdy społeczeństwo masowe osiągnęło kolejny etap rozwoju, określany mianem społe-
czeństwa konsumpcyjnego. Doszło wówczas do bardzo istotnych zmiany w charakte-
rystyce jednostki.

Przełom XVIII i XIX wieku był wiekiem jednostki, która definitywnie wybiła się 
ponad kolektywne struktury. Wprawdzie nie przestała być ich elementem, ale uzyskała 
wobec nich względną niezależność i rangę podmiotu – już nie ilościowego, lecz „jako-
ściowego” składnika struktur społecznych. Z kolei przełom wieku XIX i XX udowodnił 
prawdziwość platońskiej maksymy, że każda instytucja w końcu upada od nadmiaru 
własnej zasady. Wolność i prawa podmiotowe, które zdominowały dyskurs poprzednie-
go stulecia, zdążyły już zobojętnieć ich beneficjentom i choć nie doszło do radykalnego 
zwrotu w kierunku bytów kolektywnych, to jednak w warunkach rozrostu społeczeń-
stwa przemysłowego narodził się twór szczególny – „człowiek masowy”. Człowiek ten 
to istota niezwykła. Chociaż jest bezpośrednim potomkiem zbuntowanej przeciwko ana-
chronicznym ograniczeniom, oświeconej liberalnej jednostki, to jednak na tyle mu spo-
wszedniały wpajane od dzieciństwa dogmaty o naturalnej wolności, równości i prawach 
przyrodzonych, że nie traktuje ich jako wymagających szczególnej troski dobrodziejstw, 
lecz jako dobra należne mu z samej natury rzeczy. Jest lepiej wykształcony od swych 
poprzedników, ale wiedza ta ma charakter powierzchowny i do niczego mu nie służy, 
podobnie zresztą jak dziedzictwo historii i tradycji. Zadawala się więc garścią komuna-
łów i strzępków idei, które w jego przekonaniu pozwalają mu posiadać własny pogląd 
na dowolny temat10.

Pojawienie się człowieka masowego nie doprowadziło do wyginięcia „wybitnej” 
– jak ją określa Ortega y Gasset – jednostki, lecz oba typy funkcjonują obok siebie, jak 
niegdyś homo sapiens i homo neanderthalensis. Jednak tak, jak kiedyś homo sapiens 
zdominował swojego konkurenta, tak i dominacja człowieka masowego jest zdecydo-
wana. Zadufany w sobie nie poddaje się bowiem władzy żadnych autorytetów, sam zaś 

 9 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, War-
szawa 2008, s. 330-338; K. Zakrzewska,	Zanik sfery publicznej jako warunek fundamentalizacji życia spo-
łecznego, „Eryda” 2015, nr 1, s. 17.
 10 J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 2006, s. 73.
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bez wahania narzuca swą wolę innym. Nie liczy się przy tym z ograniczeniami wynika-
jącymi z zasad konstytuujących porządek publiczny, konwenansami czy zasadami 
współżycia społecznego. Jedyną racją jego działania jest bowiem odrzucenie wszelkich 
innych racji11.

Masy były produktem dezintegracji tradycyjnych społeczeństw, zaś człowieka re-
prezentującego te masy zrodziło szereg przyczyn. Ortega y Gasset wskazuje przede 
wszystkim na niewydolność nowoczesnej edukacji. Możliwy dzięki postępowi nauko-
wo-technicznemu lawinowy przyrost liczby ludności sprawia, że kształcenie zaczęło się 
ograniczać tylko do przekazywania umiejętności technicznych (w szerokim tego słowa 
znaczeniu), pozwalających na efektywne korzystanie z zasobów materialnych, całkowi-
cie pomijając wartości tradycyjnej kultury12. Osiągnięcia w dziedzinie instytucji spo-
łecznych, a przede wszystkim kategoria praw publicznych (praw jednostki), które wcze-
śniej miały charakter starannie zabezpieczanego ideału, obecnie odbierane są jako 
pospolity składnik rzeczywistości, nie wymagający ze strony beneficjentów żadnego 
wysiłku dla ich podtrzymywania. Ukształtowana w takich warunkach jednostka jest 
niewrażliwa na wartości, pozbawiona świadomości swych społecznych zobowiązań, 
a za to nastawiona roszczeniowo wobec wszelkich publicznych agend, które uważa za 
realizatorów należnych jej uprawnień13. Również F. Znaniecki obwiniał nowoczesny 
system edukacji za reprodukcję zadufanych w sobie mas. Wprowadzenie powszechnej 
edukacji na poziome elementarnym miało podnieść samoświadomość polityczną mas, 
ale wykształciło u nich przede wszystkim przekonanie o posiadaniu wiedzy. Arogancja 
mas wynika właśnie z pewności, że dysponują wiedzą, nie zdając sobie jednocześnie 
sprawy z jej ograniczeń. W przekonaniu człowieka masowego niewielki fragment wie-
dzy, w jaki został wyposażony, czyni go kompetentnym do zajmowania stanowiska 
w każdej kwestii14. 

Arendt przyczyn masowej konsumpcji upatruje w dążeniu człowiek masowego do 
wypełnienia pustki powstałej w wyniku wzrostu ilości czasu wolnego15. Nie jest w tym 
poglądzie odosobniona, bowiem wielu komentatorów tego zjawiska społecznego za-
uważyło, że następstwem postępu technicznego było zmniejszenie się ilości czasu, jaki 
człowiek musiał poświęcać na pracę zarobkową. Jednak masy zyskanego czasu wolnego 
nie spożytkowały na samodoskonalenie się, lecz wybrały prostsze rozwiązanie, rzucając 
się w wir konsumpcji. 

 11 Ibidem, s. 78-79.
 12 Ibidem, s. 52-53.
 13 Ibidem, s. 60-66.
 14 W. Bernacki, Od modernizmu do postmodernizmu. Obraz społeczeństwa modernistycznego w litera-
turze krytycznej, Kraków 2000, s. 104.
 15 H. Arendt, O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, [w:] eadem, Między 
czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994, s. 249.
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Konsumpcja, będąca pierwotnie właściwością jednostek, stała się atrybutem społe-
czeństwa, tworząc nowy typ układu społecznego, w którym potrzeby, marginalne z punk-
tu widzenia więzi konstytuujących społeczeństwo, stały się głównym motorem napędza-
jącym i determinującym wszystkie podstawowe procesy i relacje społeczne. Konsumpcja 
przestała być jedynie bezrefleksyjnie traktowaną pochodną produkcji, lecz stała się, 
w wyniku lawinowej podaży dóbr symbolicznych, samodzielnym czynnikiem kulturo-
twórczym16. Ukuty na oznaczenie tego zjawiska termin „konsumpcjonizm” wyrażać ma 
właśnie owo znamienne przesunięcie, jakie nastąpiło w sferze sił napędowych współ-
czesnych społeczeństw – miejsce, które w społeczeństwach przemysłowych zajmowała 
praca i produkcja, obecnie zajęła konsumpcja17. Dominujące rysy tego społeczeństwa 
to nastawienie na doraźną korzyść i chwilową satysfakcję, wykluczająca długotermino-
we planowanie natychmiastowa konsumpcja i niechęć w stosunku do wszystkiego, co 
opóźnia niezwłoczne zaspakajanie potrzeb. W takich warunkach rację bytu tracą inter-
pelacje odwołujące się do racjonalności i zasadności konsumenckich wyborów. Zresztą 
racjonalność w społeczeństwie konsumpcyjnym traktowana jest jako balast – opóźnia 
podjęcie decyzji, grożąc utratą rzekomo niepowtarzalnych szans. Stąd też biorą się sta-
rania zmierzające do jej ograniczenia czy wręcz wyeliminowania.

Owe przejawy ucieczki od odpowiedzialności i kultury nieracjonalności powodo-
wane są nie tylko funkcjonowaniem rynku, ale także państwa opiekuńczego. Inflacja 
praw podmiotowych, hojnie nadawanych przez współczesne państwa, rodzi postawy 
roszczeniowe, wyrażające się w epatowaniu już nie tylko rzeczywistymi uprawnieniami, 
lecz także w oczekiwaniu, że w każdym przypadku ktoś (a w ostatniej instancji właśnie 
państwo) ma obowiązek zdjąć z jednostki odpowiedzialność za jej nietrafione decyzje.

Chęć ucieczki od odpowiedzialności jest tym większa, że jak nigdy wcześniej jed-
nostka stoi obecnie przed koniecznością dokonywania nieustannych wyborów. Nowo-
czesność wyrwała ją z bezpiecznego, zhierarchizowanego świata, rządzonego albo prze-
konaniem o zdeterminowaniu ludzkiego losu, albo niepozostawiającymi miejsca na 
roztrząsanie innych opcji dyrektywami religii i tradycji, i postawiła wobec wyzwania 
autonomii. Od tego momentu jednostka ma już sama siebie kreować, wybierając pomię-
dzy równoprawnymi wzorami zachowań i projektując własne strategie życiowe. Pono-
woczesność co prawda zdemaskowała te wybory jako w większości fałszywe alternaty-
wy, ale sama nie zaproponowała żadnych innych. W rezultacie jednostka zmuszona jest 

 16 M. Featherstone, Koncepcja kultury konsumenckiej, [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, 
B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, przeł. M. Zagrodzki, War-
szawa 2001, s. 306.
 17 Z. Bauman, Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, s. 36; M. Krajew-
ski, Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, „Kultura i Społe-
czeństwo” 1997, nr 3, s. 7.
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dokonywać ciągłych wyborów w warunkach braku jakichkolwiek wytycznych. W tym 
stanie rzeczy nie powinno dziwić, że z perspektywy konsumenta narzucane z góry naka-
zy i zakazy stanowią pole bezpiecznego działania, zaś wszelkie deregulacje niekoniecz-
nie są odbierane jako korzyść, lecz raczej jako otwarcie kolejnych pól do niechcianych 
wyzwań. O ile bowiem niegdyś ludzie cierpieli z powodu konieczności wybierania po-
między tym co dozwolone, a tym co zabronione, o tyle obecnie najpoważniejszym źró-
dłem nerwic ma być właśnie nadmiar możliwości. Podobnie kojące działanie ma kulty-
wowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym atmosfery pośpiechu. Z jednej strony, 
zgodnie z intencją instytucji rynkowych, uniemożliwia ono racjonalny wybór, z drugiej 
uwalnia konsumentów od rozpamiętywania „dramatu wyboru”18.

Jak już to wcześniej sygnalizowałem, według Arendt momentem, gdy zachwianiu 
uległa relacja między sferą prywatną a publiczną, było podniesienie problemów ekono-
micznych do rangi spraw ogólnospołecznych. Troska o zapewnienie dobrobytu czy w ogó-
le środków do egzystencji przestała być sprawą jednostkową, a stała się problemem ogółu. 
Przełamanie przez problemy gospodarowania granicy dzielącej obie te sfery otworzyło 
drogę do kolejnych przeobrażeń. W społeczeństwie konsumpcyjnym problemem ogólno-
społecznym stało się nie tylko samo podtrzymywanie materialnej egzystencji społeczeń-
stwa, ale pobudzenie jego członków do nieustannej konsumpcji, bez której nie jest już 
możliwy rozwój gospodarczy. Jednocześnie rynek dokonał ekspansji na obszary, które do 
tej pory funkcjonowały w oparciu o autonomiczne reguły, jak szkoły czy szpitale19.

Radykalne zmiany zaszły na poziomie relacji społecznych. Społeczeństwa kon-
sumpcyjnego – „szczytowego” etapu rozwoju społeczeństwa masowego – nie cechują 
trwałe więzi międzyludzkie. Wręcz przeciwnie, jego znakiem rozpoznawczym jest brak 
stałych relacji i łatwość zrywania zobowiązań. Jednostki ani nie są zainteresowane na-
wiązywaniem i podtrzymywaniem intensywnych kontaktów, ani też tego nie potrafią. 
Nic w tym dziwnego, bowiem w świecie opartym na konsumpcji dominują postawy ego-
istyczne. Współczesność to czas „nieustannych nowych początków”, a społeczeństwo 
konsumenckie – jak stwierdził Bauman – dewaluuje trwałość, bowiem z czynności kon-
sumpcji nie wynikają żadne trwałe więzi, zaś te, które udaje się podczas konsumpcji 
nawiązać, wcale nie muszą przeżyć czasu trwania czynności, podczas której zostały za-
wiązane20. Jedną z konsekwencji powszechnego „utowarowienia” świata jest przeszcze-
pienie zasad rynkowych także na grunt więzi międzyludzkich. Trwałe przestają być 
związki międzyludzkie, jak małżeństwo czy rodzina w ogóle. W sferze życia rodzinnego 
pojawił się ideał „czystego związku”, który na kształt kontraktu gospodarczego wolny 

 18 Por. Z. Bauman, op. cit, s. 96-98 i 102-103.
 19 J. Mysona-Byrska, Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną, „Filo-Sofija” 2015, Nr 29 
(2015/2/I), Z problemów współczesnej filozofii, t. I, Idea solidarności, s. 109.
 20 Ibidem, s. 27 i 86.
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jest od „ładunku etycznego”21. Wybór – związek partnerski zamiast małżeństwa – deter-
minować mają te same czynniki, co zakup towaru konsumpcyjnego: doraźna satysfak-
cja, brak trwałych zobowiązań, łatwość jego zakończenia. Kruchość wszelkich relacji 
ma przede wszystkim tę zaletę, że zmniejsza tkwiące w każdej interakcji ryzyko związa-
ne z utratą przez współczesnego człowieka umiejętności nawiązywania i utrzymywania 
trwałych kontaktów z innymi ludźmi. 

 „Urynkowiona”, skupiona na zabawie i wartościach materialnych jednostka nie 
jest skłonna do altruizmu i wykazuje niską wrażliwość na problemy ogólnospołeczne. 
Społeczeństwo konsumpcyjne jest przy tym tylko pozornie egalitarne. Pozorność ta jest 
ufundowana na trywialnej konstatacji, że wszyscy są konsumentami. Nie uwzględnia 
ona jednak faktu, że udział różnych grup społecznych w konsumpcji jest zróżnicowany. 
Pokłosiem swoistego „darwinizmu społecznego” jest marginalizowanie jednostek czy 
nawet całych grup społecznych, które nie potrafią – ze względu na brak kapitału ekono-
micznego bądź kulturowego22 – sprostać wezwaniu do konsumowania. Pomiędzy po-
szczególnymi grupami brak jest porozumienia i woli współpracy. Choć wydawałoby się, 
że rola konsumenta w charakteryzowanym typie społeczeństwa jest zasadnicza, 
to w gruncie rzeczy jego znaczenie jako jednostki jest niewielkie. Jest on wprawdzie 
elementarną cząstką takiego społeczeństwa, lecz jego indywidualne uczestnictwo w ży-
ciu społecznym nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Nawet jeśli współczesny rynek jest 
skłonny dostosować swą ofertę do bardziej zindywidualizowanych potrzeb, to nie są 
to jednak potrzeby jednostkowe w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz potrzeby zdiagno-
zowane u mniej lub bardziej licznej grupy konsumentów, której liczebność musi dawać 
gwarancję osiągnięcia zysku. Potrzeby jednostki zawsze zostają więc w mniejszym lub 
większym stopniu ustandaryzowane, dopasowane do określonego profilu, uśrednione. 
Kultura konsumencka, jakkolwiek skupia się na osobie jako podstawowej jednostce spo-
łeczeństwa, to jednak skolektywizowała ją poprzez proces komodyfikacji i uprzedmio-
towienia. Jeszcze mniejsze znaczenie konsument osiągnął w życiu politycznym. Zanik 
postaw obywatelskich i służącej uzgadnianiu różnych perspektyw debaty doprowadziły 
do wypaczenia idei demokracji. W warunkach braku integracji i koordynacji, potrzeb-
nych do wyłonienia przedstawicieli politycznych, scenę publiczną zdominowały partie 

 21 A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeń-
stwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006, w szczególności ss. 11 i 75.
 22 Pojęcie kapitału kulturowego wprowadzone zostało przez P. Bourdieu i określać ma „wiedzę, 
wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe […], jakie ludzie nabywają w czasie uczestnictwa w życiu 
społecznym” – S. Kita, Świadomość konsumencka jako aspekt świadomości społecznej. Socjologiczne 
studium przypadku na przykładzie studentów nauk humanistycznych, http://www.sbc.org.pl/Content/12766/
doktorat2961.pdf (dostęp 14.02.2011), zob. także T. Zarycki, Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy 
zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu, „Psychologia społeczna” 2009, tom 4, 1–2 (10), s. 12-25.

http://www.sbc.org.pl/Content/12766/doktorat2961.pdf
http://www.sbc.org.pl/Content/12766/doktorat2961.pdf
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złożone z zawodowych polityków. Traktują oni działalność polityczną jako przestrzeń 
do realizacji partykularnych interesów – jeszcze jedną emanację wolnego rynku23. 

Przeobrażenia sfery publicznej, wymuszone ukonstytuowaniem się społeczeństwa 
masowego, znalazły odzwierciedlenie także w prawotwórstwie. Zasadą rządzącą miesz-
czańsko-obywatelską sferą publiczną była zasada powszechnego dostępu. Gwarantowa-
ła ona uczestniczenie w życiu publicznym każdemu, komu „wystarczyło dzielności 
i szczęścia”, by zdobyć własność i wykształcenie24. Jak łatwo zauważyć, „powszech-
ność” tej zasady miała stricte formalny charakter. Nie oznaczała ona bowiem ogólnego 
prawa do czynnego uczestnictwa w debacie publicznej, lecz tylko formalnie równą dla 
każdego szansę, uwarunkowaną zdobyciem odpowiedniego majątku. Dostęp do miesz-
czańsko-obywatelskiej sfery publicznej był więc ufundowany na liberalnym systemie 
wartości. W oparciu o te same wartości zostały ukształtowane XIX-wieczne kodyfika-
cje. Gwarantując własność, swobodę zawierania umów, wolność wyboru zawodu oraz 
prawo do dziedziczenia, realizowały w ten sposób zasadę powszechnego dostępu w po-
wyższym znaczeniu. Same kodyfikacje stanowiły zarówno przejaw nowoczesnej potrze-
by porządkowania świata przy pomocy ostrych narzędzi naukowych, jak i regulacji 
w imię „tworzenia warunków” dla racjonalności25. Racjonalność nowoczesnego prawa 
miała wyeliminować niepewność przypisaną do tradycyjnych systemów normatywnych 
w imię hołubionej przez liberałów kalkulacyjności. Konieczną dla funkcjonowania wol-
nego rynku przewidywalność miało w sferze prawa zapewnić zinstytucjonalizowane 
pojęcie państwa prawa.

Przejście od społeczeństwa przemysłowego do masowego wiązało się nie tylko 
z zanikiem debaty publicznej, ale także przeorganizowaniem prawnych warunków funk-
cjonowania podmiotów. Jak zostało to już wyjaśnione, przyznanie masom praw poli-
tycznych wcale nie stało się impulsem do ich uaktywnienia się w sferze publicznej. 
Z kolei napędzany ludycznością mas rynek potrzebował regulacji prawnych sprzyjają-
cych dalszej konsumpcji. W rezultacie na dalszy plan zeszły prawne instytucjonalizacje 
zasady dostępu, bowiem dostęp do sfery publicznej, już rzeczywiście powszechny, szyb-
ko masom spowszedniał. Konsekwencją takich uwarunkowań był nieproporcjonalny 
rozwój prawnych regulacji obrotu konsumenckiego, którego wykładnikiem stało się 
zwolnienie konsumenta z odpowiedzialności za aktywność związaną z konsumpcją. Do 
tego należy dodać rozrost regulacji o charakterze administracyjnym, związany z ekspan-
sją funkcji państwa. Nie mylili się bowiem ordoliberałowie twierdząc, że nazbyt optymi-
styczne było przekonanie klasycznego liberalizmu, iż doktryna rule of law jest wystar-

 23 J. Mysona-Byrska, op. cit., s. 112.
 24 J. Habermas, op. cit., s. 188-190.
 25 A. Elliot, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2015, s. 294 i 296.
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czającą gwarancją ochrony jednostki zarówno przed nieuzasadnionym przymusem ze 
strony władzy, jak i przed wtargnięciem w sferę wolności jednostki „prywatnej władzy” 
przedsiębiorców26. Budowa państwa na tyle silnego, by zapewnić z jednej strony wolną 
konkurencję, z drugiej zaś realizację rozbudowanych funkcji socjalnych, wymagało po-
tężnego aparatu administracyjnego. Nie tylko w pełni potwierdza to tezę Arendt, że 
w społeczeństwie masowym problemy gospodarowania ze sfery prywatnej trafiły w or-
bitę zainteresowań ogólnospołecznych, ale pokazują, że wraz z przejściem do etapu spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego rola państwa w sferze gospodarczej została sprowadzona 
do zarządzania konsumpcją.

4. Sfera publiczna w klasycznym tego słowa znaczeniu uległa erozji na skutek procesu 
„umasowienia” społeczeństwa przemysłowego. Jej trwanie wymagało umiejętności pro-
wadzenia debaty, której uczestnicy muszą wykazywać się określonymi kompetencjami. 
Kompetencje te obejmują m.in. zdolność wyjścia poza perspektywę własnej egzystencji 
i elementarne zainteresowanie problemami ogółu. Jednostka wykreowana przez społe-
czeństwo konsumpcyjne tych zdolności nie posiada. Kontekstem jej aktywności jest do-
raźność, pośpiech i zmienność. Towarzyszą jej zanik pogłębionych relacji międzyludz-
kich, efemeryczność kontaktów i egoizm. Diagnozy tej bynajmniej nie dezaktualizują 
proklamacje o osiągnięciu przez społeczeństwa zachodnie kolejnego stadium – społe-
czeństwa poprzemysłowego, dookreślanego także jako informacyjne, wiedzy czy siecio-
we. Nie kwestionuję bynajmniej możliwości takiej kwalifikacji obecnego etapu rozwoju 
społecznego. Twierdzę jednak, że społeczeństwo informacyjne czy sieciowe to nadal spo-
łeczeństwo masowe. Podziały te nie wykluczają się, lecz mogą funkcjonować niezależnie 
od siebie. Rozwój technologii teleinformatycznych nie zmienił znacząco przedstawionej 
wyżej charakterystyki jednostki, choć istotnie wpłynął na ukształtowanie się nowej stra-
tyfikacji społecznej, odwołującej się do przewagi w dostępie do informacji. Nazbyt opty-
mistyczne jest przy tym przekonanie, że postęp technologiczny w prosty sposób przekła-
da się na poziom wyedukowania jednostek. Trafnie ujął to Z. Dobrowolski stwierdzając, 
że społeczeństwo informacyjne to nie to samo co społeczeństwo dobrze poinformowane, 
zaś przyrost informacji nie prowadzi do takiego samego przyrostu wiedzy27. Zmianie nie 
uległa także druga determinanta zmian, które doprowadziły do zaniku sfery publicznej, 
a więc nobilitacja problematyki ekonomicznej. Warunkiem efektywnego udziału jednost-
ki w szeroko rozumianym życiu społecznym jest jej wyposażenie w informację, a zapo-

 26 L. Lovdahl Gormsen, The conflict between economic freedom and consumer welfare in the moder-
nisation of Article 82 EC, „European Competition Journal” 2007, no. 2, s. 334.
 27 Z. Dobrowolski, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, [w:] B. Sosińska-Kalata 
i M. Przastek-Samokowa, (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, 
Warszawa 2005, s. 108.
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trzebowanie na informację czyni ją wartościowym towarem, którego udostępnianie odby-
wa się na warunkach rynkowych. Dlatego wraz ze wzrostem znaczenia informacji w życiu 
społecznym również punkt ciężkości dyskusji i regulacji prawnych przesuwa się z wła-
sności rzeczy na własność dóbr intelektualnych. Maleje przy tym regulacyjna rola pań-
stwa, które w społeczeństwie przemysłowym próbowało jeszcze zapanować nad proble-
mami gospodarczymi, obecnie zaś traci kontrolę nad obrotem informacją. Dlatego 
w społeczeństwie informacyjnym coraz więcej sfer podlega regulacji za pośrednictwem 
rynku, a samo państwo traci siłę, stając się jeszcze bardziej rynkowe niż społeczeństwo 
przemysłowe28. 

 28 K. Krzysztofek, M.S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyj-
nych, Katowice 2005, s. 189.
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Modele prawnej regulacji ryzyka a refleksyjność prawa1

Abstrakt
Rozdział proponuje teoretyczną interpretację praktyk regulacji ryzyka poprzez prawo. W tych ramach 
prezentuje on podstawowe modele regulacji ryzyka, a następnie ukazuje przesłanki intelektualne, na 
których poszczególne modele zostały zbudowane. Jak zostaje wskazane, przesłanek tych szukać na-
leży w szczególności w ramach socjologicznych teorii refleksyjności. Alternatywne interpretacje cen-
tralnej dla tych teorii kategorii, jaką jest refleksyjność, wiążą się z odmiennymi modelami regulacji 
ryzyka, formułowanymi w doktrynie i wdrażanymi w praktyce.

W ramach rozdziału zarysowana zostaje potrzeba prowadzenia badań na trzech dopełniających 
się płaszczyznach, które można określić jako normatywną, socjologiczną i filozoficzną. Pierwsza 
z nich sprowadza się do rekonstrukcji normatywnych modeli regulacji ryzyka: jego oceny (definiowa-
nia) i zarządzania nim przy użyciu instrumentów prawnych. Druga płaszczyzna obejmuje badanie 
socjologicznych teorii refleksyjności, w tym refleksyjności prawa. Wreszcie na trzeciej płaszczyźnie 
analizie poddane zostają podstawowe filozoficzne interpretacje pojęć refleksyjności i refleksji. Roz-
ważania prowadzone na wszystkich trzech płaszczyznach pozwalają na postawienie hipotezy, że fun-
damentalne rozstrzygnięcia dotyczące filozoficznych interpretacji zagadnienia refleksyjności przekła-
dają się na określone teorie społeczeństwa (społeczne ontologie i epistemologie), a w konsekwencji 
także na konkurencyjne modele regulacji ryzyka w prawie.

Opracowanie to proponuje teoretyczną interpretację praktyk regulacji ryzyka po-
przez prawo. W tych ramach prezentuje on podstawowe, możliwe do zrekonstruowania 
na podstawie praktyki i literatury, modele regulacji ryzyka, a następnie ukazuje przesłan-
ki intelektualne, na których poszczególne modele zostały zbudowane. Innymi słowy 
można powiedzieć, że tekst ten ma na celu ukazanie związków pomiędzy fundamentalny-
mi rozstrzygnięciami teoretycznymi a przyjmowanymi w praktyce strategiami prawnej 
regulacji ryzyka. Takich teoretycznych podstaw poszukiwać będę w obrębie socjologicz-
nie zorientowanej teorii refleksyjności2. Jak postaram się wykazać, każdy z wyróżnio-

 1 Rozdział powstał w ramach realizacji projektu badawczego „Modele prawnej regulacji ryzyka 
w świetle teorii refleksyjności” (Nr projektu 2016/23/B/HS5/00873), finansowanego przez Narodowe Cen-
trum Nauki.
 2 W kwestii różnych interpretacji kategorii refleksyjności, a także ich odniesienia do problematyki 
nauk prawnych, zob. zwł. K.J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowa-
nia, Warszawa 2015. Na potrzeby niniejszego tekstu, ze względu na jasność wywodu, nie wprowadzam 
stosowanego nieraz rozróżnienia pomiędzy „refleksywnością” a „refleksyjnością” czy „refleksją”; podobnie 
mówić będę konsekwentnie o refleksyjności nowoczesności, włączając w to pojęcie również takie blisko-
znaczne kategorie, jak modernizacja refleksywna czy refleksyjność instytucjonalna.
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nych poniżej normatywnych modeli regulacji ryzyka może być osadzony w odmiennych 
sposobach pojmowania zagadnienia refleksyjności właśnie. 

Czytelnikowi na początku należy się zastrzeżenie, że prezentowane poniżej rozwa-
żania są efektem wstępnych badań problemu. Tekst ten jest zatem sprawozdaniem z po-
czątkowego etapu prac; w związku z tym formułowane tu twierdzenia winny być trakto-
wane raczej jako hipotezy lub punkty do dalszego rozwinięcia, a nie zbiór w pełni 
usystematyzowanych i gruntownie uzasadnionych tez.

Praktyka i nauka prawa wobec problemu ryzyka1. 

Problematyka regulacji ryzyka poprzez prawo posiada doniosłe znaczenie prak-
tyczne. Wskazać należy, że metody regulacji ryzyka wciąż zyskują na znaczeniu zarów-
no w naukach prawnych, jak i w polityce tworzenia oraz stosowania prawa. Tendencja 
ta znajduje potwierdzenie choćby w ilości czasopism naukowych poświęconych wyłącz-
nie zagadnieniom prawnego zarządzania ryzykiem3. Wskazany trend ma charakter glo-
balny i w obszarze tworzenia prawa skutkuje odrębnym paradygmatem „regulacji opar-
tej na ryzyku” (risk-based regulation)4. Jest to dominujące podejście w politykach 
legislacyjnych większości współczesnych państw – w tym Polski, gdzie znalazło ono 
wyraz m.in. w rządowym programie Lepsze Regulacje 20155 czy w przyjętych na pod-
stawie regulaminu pracy Rady Ministrów Wytycznych do przeprowadzania oceny wpły-
wu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego6. Jest ono 
aktywnie promowane również przez takie organizacje międzynarodowe, jak Unia Euro-
pejska (program Better Regulation/Smart Regulation)7 czy OECD – Organizacja Współ-
pracy i Rozwoju Gospodarczego (program Regulatory Policy)8. Choć problematyka sto-
sowania prawa pozostaje poza obszarem bezpośredniego zainteresowania niniejszego 
tekstu, warto odnotować, że również tu wykorzystywane są szeroko podejścia oparte na 
ryzyku. Dotyczy to m.in. takich obszarów, jak opieka zdrowotna, zwalczanie przestęp-
czości czy polityka społeczna.

 3 Zob. trzy takie tytuły: European Journal of Risk Regulation; Risk & Regulation Magazine; Risk, 
Regulation, & Policy eJournal.
 4 J. Black, Risk-based Regulation. Choices, Practices, and Lessons being Learnt, [w:] OECD, Risk 
and Regulatory Policy. Improving the Governance of Risk, Paris 2010, s. 185-224.
 5 Ministerstwo Gospodarki, Program „Lepsze Regulacje 2015”, Załącznik do uchwały nr 13/2013 
Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r., Warszawa 2013.
 6 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego proce-
su legislacyjnego, http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne [dostęp 27.11.2016].
 7 Zob. http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm [dostęp 27.11.2016].
 8 Zob. www.oecd.org/gov/regulatory-policy [dostęp 27.11.2016].

http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne
http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm
www.oecd.org/gov/regulatory-policy 
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Mimo praktycznej doniosłości, jaką problematyka ryzyka i jego regulacji ma dla 
nauk prawnych i społecznych, ich dorobek w tym obszarze zawiera dość istotne braki. 
Szczególnie w kontekście polskim dotychczasowe badania nad prawną regulacją ryzyka 
podejmowane były jedynie na sposób techniczny i pragmatyczny, koncentrując się na 
szczegółowych kwestiach właściwej oceny i skutecznego zarządzania ryzykiem. Wszyst-
ko to dokonywane jest w ramach milcząco przyjmowanych założeń co do natury ryzyka. 
W ten sposób nie rozważa się w zasadzie ani teoretycznych uwarunkowań przyjmowa-
nych strategii, ani ich politycznych implikacji. Brakuje badań, które rozważałyby pod-
noszone tu kwestie w szerszym, socjologicznym czy filozoficznym ujęciu. Tym bardziej 
zagadnienia te nie były dotąd analizowane przy wykorzystaniu teorii refleksyjności9.

Sytuacja przedstawia się lepiej w nauce zagranicznej. Również tu dominuje technicz-
no-pragmatyczne podejście do ryzyka10, jednak już od lat 90. ubiegłego wieku obecna jest 
także bardziej socjologicznie zorientowana refleksja nad rozważaną problematyką. Rozwi-
jana jest ona zarówno przez przedstawicieli socjologii sensu stricto, jak i antropologii 
(Mary Douglas) czy filozofii politycznej (kontynuatorzy myśli Michela Foucault)11. Pro-
blem ryzyka analizowany był także z perspektywy teorii refleksyjności pod szyldem „spo-
łeczeństwa ryzyka” (głównie przez autorów takich, jak Ulrich Beck czy Anthony Gidden-
s)12, co doczekało się również aplikacji w naukach prawnych13. Brakuje jednak opracowań, 
które wprost podejmowałyby centralne dla przedstawianego tekstu zagadnienie, czyli któ-
re tłumaczyłyby alternatywne modele regulacji ryzyka poprzez wskazanie, w jaki sposób 
są one osadzone w odmiennych interpretacjach kategorii refleksyjności.

Podstawowe dylematy prawnej regulacji ryzyka2. 

Metody oceny i zarządzania ryzykiem wdrażane są w prawie na szeroką skalę, co 
nie jest jednak wolne od kontrowersji. Jak się wydaje, podstawowe z nich dotyczą dwóch 

 9 Ciekawym wyjątkiem w tym zakresie jest próba analizy polityki regulacyjnej Unii Europejskiej 
przy zastosowaniu teorii refleksyjności społecznej, zaprezentowana w: A. Jakubiak-Mirończuk, Zmiana 
paradygmatu tworzenia prawa Unii Europejskiej jako przejaw refleksyjności, [w:] K.J. Kaleta, P. Skuczyń-
ski (red.), op. cit., s. 381-404.
 10 D. Lupton określiła je mianem podejścia techniczno-naukowego – zob. D. Lupton, Risk, London–
New York 1999, s. 18-36.
 11 D. Lupton, op. cit.; J. Arnoldi, Ryzyko, przeł. B. Reszuta, Warszawa, 2011; zob. także M. Douglas, 
Risk and Blame. Essays in Cultural Theory, London–New York 1992; F. Ewald, Insurance and risks, [w:] 
G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (eds), The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chicago 1991.
 12 Zob. np. wspólną pracę tych autorów: U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Poli-
tyka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2009; także: 
U. Beck, The Politics of Risk Society, [w:] J. Franklin (ed.), The Politics of Risk Society, Cambridge 1998, 
s. 9-22; A. Giddens, Risk Society: the Context of British Politics, [w:] J. Franklin (ed.), op. cit., s. 23-34.
 13 Np. I. Culpitt, Social Policy and Risk, London-Thousand Oaks 1999; H. Kemshall, Risk, Social 
Policy and Welfare, Buckingham–Philadelphia2002; P. O’Malley, Crime and Risk, Los Angeles 2010.
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centralnych zagadnień wszelkiej regulacji ryzyka, jakimi są kwestie właściwych metod 
oceny (definiowania) ryzyka oraz metod zarządzania ryzykiem. Znamienne, że – jak 
zobaczymy dalej – problemy te odpowiadają zarazem dwóm podstawowym składowym 
pojęcia refleksyjności. Do tego spostrzeżenia wrócimy w dalszej części rozważań, jako 
że pozwala ono zilustrować związki pomiędzy kwestiami ryzyka i refleksyjności; w tej 
chwili należy jednak zatrzymać się nad wskazanymi aspektami regulacji ryzyka.

Pierwsze zagadnienie – oceny ryzyka – wiąże się z pytaniem o to, jakie podmioty, 
w jak ukształtowanym procesie i przy wykorzystaniu jakich narzędzi powinny dokony-
wać oceny ryzyka związanego z daną decyzją (w tym również decyzją prawodawczą). 
Spotykane tu podejścia pozwalają na wyodrębnienie dwóch zasadniczych modeli, które 
określać będziemy jako auto-referencyjny oraz dialogiczny. Model pierwszy zakłada 
„samowystarczalność” danej, wyodrębnionej instytucji czy praktyki społecznej przy 
szacowaniu ryzyka związanego z podejmowaną w jej ramach działalnością. Ryzyko po-
strzega się tu jako możliwe do zdefiniowania przy pomocy wiedzy eksperckiej, w tech-
nicznym języku, stanowiącym wewnętrzny idiom danej instytucji (np. język ekonomii, 
nauk inżynieryjnych, epidemiologii itp.). Model dialogiczny przyjmuje natomiast, że 
proces definiowania ryzyka posiada choćby po części znaczenie polityczne, a właściwa 
ocena ryzyka powinna uwzględniać również jego społeczny odbiór. Proces ten powinien 
zatem być ukształtowany na sposób deliberatywny, dając możliwość wyartykułowania 
odmiennych zaangażowanych weń przekonań aksjologicznych, interesów czy form ra-
cjonalności. W ramach pierwszego z modeli ryzyko jest z reguły postrzegane jako obiek-
tywny fakt, posiadający jednoznaczną naturę; drugi model proponuje postrzegać ryzyko 
jako konstrukcję społeczną14. 

Druga ze wspominanych wyżej kontrowersji dotyczy sposobu zarządzania ryzy-
kiem. Zawiera ona m.in. pytanie o to, na jakim poziomie i w jakim zakresie należy do-
konywać interwencji prawodawczej, aby zarządzanie ryzykiem było skuteczne. Także 
w tej kwestii da się wyróżnić dwa alternatywne podejścia: model regulacji globalnej 
przyznaje pierwszeństwo interwencjom całościowym i strukturalnym, dokonywanym 
w sposób odgórny i na szeroką skalę, co często oznaczać będzie regulację na poziomie 
ponadnarodowym. Z kolei model regulacji lokalnej podkreśla zalety regulacji o ograni-
czonym zakresie, cząstkowej, która dokonywana jest w sposób oddolny lub też pozosta-
wia szeroką przestrzeń dla aktywności jednostek i małych grup społecznych.

 14 W kwestii rozróżnienia powyższych modeli na poziomie teoretycznym zob. D. Lupton, op. cit.; 
w praktyce prawnej regulacji ryzyka zob. M. Weimer, Risk Regulation, GMOs, and the Challenges to Delib-
eration in EU Governance. Politicization and Scientification as Co-Producing Trends, [w:] C. Joerges, 
C. Glinski (eds), The European Crisis and the Transformation of Transnational Governance. Authoritarian 
Managerialism versus Democratic Governance, Oxford 2014.
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Każdy z wyróżnionych wyżej modeli posiada swoje mocne i słabe strony; każde 
z tych podejść posiada zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Celem prowadzo-
nych tu rozważań nie jest ocena użyteczności poszczególnych modeli i rekomendowanie 
wybranych z nich kosztem innych, ale odsłonięcie założeń, na których modele te zostały 
zbudowane. Temu właśnie służy przyjęta w tekście perspektywa teorii refleksyjności.

Refleksyjność3. 

Kategoria refleksyjności rozumiana jest tu na sposób socjologiczny jako forma 
działania społecznego i logika organizacji instytucji społecznych. W punkcie wyjścia 
można roboczo przyjąć definicję zaproponowaną przez A. Giddensa, zgodnie z którą 
refleksyjność to „uregulowane wykorzystywanie wiedzy o warunkach życia społeczne-
go jako konstytutywny element jego organizacji i przekształcenia”15. Oznacza więc ona 
taką metodologię działania, na którą składają się dwa zasadnicze obszary aktywności: 
po pierwsze, kontrolowane i systematyczne monitorowanie własnego działania celem 
gromadzenia i opracowania wiedzy na temat samego tego działania i warunków, w ja-
kich się ono odbywa; po drugie, wykorzystanie tak uzyskanej wiedzy praktycznej dla 
przekształcania własnego działania i adaptacji do zmieniających się uwarunkowań16.

Na podstawie podanej definicji można zatem stwierdzić, że problem refleksyjno-
ści zawiera dwie zasadnicze składowe, jakimi są kwestia refleksyjnego poznania („wy-
korzystania wiedzy”, uczenia się) oraz refleksyjnego działania („przekształcania życia 
społecznego”). Uwaga ta odnosi się zarówno do refleksyjności rozumianej jako cecha 
jednostki, jak i – w interesującym nas przypadku – cecha organizacji czy instytucji 
społecznych. 

Jak widać, rozróżnienie to pokrywa się co do zasady ze wskazanym wyżej rozgra-
niczeniem dwóch aspektów regulacji ryzyka, tj. jego oceny i zarządzania nim. Można 
zatem przyjąć, że efektywna regulacja ryzyka wymaga refleksyjności w obu tych obsza-
rach; z kolei analiza odmiennych interpretacji kategorii refleksyjności może być pomoc-

 15 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. 
A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 30.
 16 Na temat różnorodnych socjologicznych interpretacji refleksyjności i ich prawniczych aplikacji zob. 
np. H. Dębska, Refleksyjność strukturalna prawa. Socjologia Pierre’a Bourdieu, [w:] K.J. Kaleta, P. Sku-
czyński (red.), op. cit., s. 207-228; P. Kaczmarek, Działanie w instytucji w teoriach społecznych późnej no-
woczesności Anthony’ego Giddensa i Margaret S. Archer, [w:] K.J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), op. cit., 
s. 229-252; J. Winczorek, O ujęciach refleksyjności u Gunthera Teubnera i Niklasa Luhmanna i o tym, co 
z nich wynika dla nauki prawa, [w:] K.J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), op. cit., s. 177-205; M. Pichlak, Re-
fleksyjność teorii prawa w aspekcie metodologicznym, instytucjonalnym i etycznym, [w:] K.J. Kaleta, P. Sku-
czyński (red.), op. cit., s. 317-321; M. Pichlak, Regulating Risk and a Theory of Social Reflexivity of Law, 
[w:] U. de Vries, J. Fanning (eds), Law in the Risk Society, Utrecht 2017, s. 83-100.
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na w zrozumieniu specyficznych cech każdego z wyróżnionych w poprzednim punkcie 
modeli, a także w uchwyceniu zachodzących między nimi różnic.

Ujmując tę kwestię nieco dokładniej, możemy wskazać na trzy dopełniające się 
płaszczyzny, na których mogą być rozważane problemy refleksyjności i ryzyka: po 
pierwsze, wspomniana już płaszczyzna normatywnych modeli regulacji ryzyka, na któ-
rej to będą nas interesować konkretne, przyjmowane w praktyce strategie czy polityki 
regulacyjne i możliwe do zrekonstruowania na ich podstawie modele. Po drugie, płasz-
czyzna socjologicznych teorii refleksyjności (refleksyjnego prawa czy instytucji poli-
tycznych), które można wiązać z poszczególnymi modelami normatywnymi. Po trzecie 
wreszcie, refleksyjność stanowi pojęcie nie tylko socjologiczne, ale par excellence filo-
zoficzne; dochodzi zatem płaszczyzna filozoficznych interpretacji pojęć refleksyjności 
czy refleksji. Te trzy płaszczyzny – nazwijmy je normatywną, socjologiczną i filozoficz-
ną – wiąże przewodnia nić refleksyjności jako sposobu poznania i działania w świecie. 
Zasadna wydaje się więc próba sprecyzowania ich wzajemnych związków. Poniżej pre-
zentuję hipotezy, które mogą stanowić dogodny punkt wyjścia dla takich prób. Dla więk-
szej przejrzystości rozważania zostają tu rozdzielone na odrębne wątki oceny ryzyka, 
resp. refleksyjnego poznania, oraz zarządzania ryzykiem (resp. refleksyjnego działania). 
Dla każdego z nich z osobna można wskazać, w jaki sposób konkretny model regulacji 
ryzyka może być osadzony w określonej socjologicznej teorii refleksyjności instytucjo-
nalnej, a na najgłębszym poziomie w odmiennych założeniach filozoficznych co do isto-
ty refleksyjnego poznania lub działania w świecie społecznym.

Problem oceny ryzyka a koncepcje refleksyjnego poznania4. 

Podstawowe związki, jakie w odniesieniu do kwestii oceny ryzyka zachodzą po-
między trzema płaszczyznami badawczymi, mogą być zaprezentowane schematycznie 
za pomocą następującego schematu:

PROBLEM	OCENY	RYZYKA

Modele	normatywne Model auto-referencyjny Model dialogiczny

Teorie	socjologiczne Prawo refleksyjne                     
(autopoietyczne) Prawo responsywne

Filozoficzna	interpretacja	
poznania	refleksyjnego

Perspektywa kartezjańska;          
samoodniesienie

Perspektywa heglowska;             
zapośredniczenie

Schemat 1. Płaszczyzny badawcze problemu oceny ryzyka. Źródło: oprac. własne.
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Na płaszczyźnie normatywnej możliwe jest, jak zostało już stwierdzone, wyróżnie-
nie modeli auto-referencyjnego oraz dialogicznego. Ich podstawowa charakterystyka zo-
stała określona w punkcie pierwszym. Przypomnijmy, że model auto-referencyjny po-
strzega ryzyko jako możliwe do zdefiniowania przy pomocy wiedzy eksperckiej, 
w technicznym języku specyficznym dla danej instytucji czy dziedziny wiedzy specjali-
stycznej. Zgodnie z modelem dialogicznym natomiast proces definiowania ryzyka ma 
charakter polityczny; w proces ten miałyby być zaangażowane różnorodne przekonania 
aksjologiczne, interesy czy formy racjonalności (racjonalność naukowa vs. społeczna17).

W wymiarze praktycznym powyższe modele mogą być ilustrowane całą paletą po-
lityk regulacyjnych w różnych obszarach. Ponieważ w ramach prowadzonych rozważań 
interesują nas przede wszystkim regulacje odnoszące się do tych typów ryzyka, które 
jest uznawane za typowe dla współczesności (a więc m.in. ryzyko klimatyczne, związa-
ne z bioinżynierią, z globalnym systemem finansowym czy ryzyko terrorystyczne), 
wskażę tu na przykład mieszczący się w tych granicach, jakim jest regulacja produkcji 
i obrotu żywnością genetycznie modyfikowaną (tzw. GMO). W praktyce ścierają się tu 
bowiem odmienne strategie wpisujące się wyraźnie w ww. modele18; pozwala to na kla-
ryfikację oraz empiryczne ugruntowanie obu modeli.

Jeśli typowo nowoczesne ryzyko domaga się od instytucji społecznych podejścia 
refleksyjnego, to można przypuszczać, że modele regulacji tegoż ryzyka powinny znaj-
dować swoją teoretyczną eksplikację i podbudowę w jakiejś socjologizującej koncepcji 
refleksyjności. Tak też rzecz się ma z obydwoma wyróżnionymi modelami, które można 
wiązać z odmiennymi koncepcjami refleksyjności prawa. 

Model auto-referencyjny wydaje się współgrać z koncepcją prawa refleksyjnego 
G. Teubnera19. Jak wiadomo, projekt ten pozostaje zadłużony u teorii systemów autopoie-
tycznych, w szczególności w wersji N. Luhmanna, co tłumaczy nacisk, jaki kładziony jest 
tu m.in. na samozwrotność systemu. Refleksyjne prawo jest w rozumieniu autora „syste-
mem koordynacji działań w ramach i pomiędzy semi-autonomicznymi systemami spo-
łecznymi”20; dla ujęcia refleksyjności przez Teubnera kluczowe zatem są zarówno we-
wnętrzna konstytucja prawa zapewniająca jego autonomię, jak i jego relacje ze społecznym 
otoczeniem: refleksyjność oznacza szczególną postać autopoiezy, gdzie prawo rozpoznaje 
samo siebie jako system autopoietyczny pośród innych systemów autopoietycznych. 

 17 W przedmiocie rozróżnienia tych typów racjonalności zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W dro-
dze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.
 18 V. Paskalev, Can Science Tame Politics. The Collapse of the New GMO Regime in the EU, „Euro-
pean Journal of Risk Regulation” 2012, vol. 3, no. 2, s. 190-201; M. Weimer, op. cit.; M. Weimer, G. Pisani, 
Expertise as justification. The contested legitimation of the EU ‘risk administration’, Amsterdam 2016.
 19 G. Teubner, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, „Law & Society Review” 1987, 
vol. 17, no. 2, s. 239–285; idem, Law as an Autopoietic System, Oxford–Cambridge, Mass. 1993.
 20 G. Teubner, Substantive and Reflexive…, s. 242.
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Z kolei dialogiczny model oceny ryzyka może być wiązany z odmiennym ujęciem 
zagadnienia refleksyjności prawa, jakie dostarcza koncepcja prawa responsywnego 
Ph. Selznicka i Ph. Noneta. Jej autorzy rekomendują wizję prawa „otwartego, obywatel-
skiego, ukierunkowanego na cel”21; tak rozumiane prawo staje się „moderatorem w pro-
cesie odpowiadania na społeczne potrzeby i dążenia”22, a jego cele i treść są negocjowa-
ne w debacie toczonej wewnątrz obywatelskiej wspólnoty.

Wreszcie wobec takich rozbieżności w rozumieniu samej idei refleksyjności poja-
wia się trzecia, filozoficzna płaszczyzna dociekań. Właśnie na niej dokonuje się najgłęb-
sze uzasadnienie różnic, jakie możemy obserwować pomiędzy wyróżnionymi modelami 
regulacji ryzyka. Różnice te bowiem znajdują swoje źródło w alternatywnych filozoficz-
nych interpretacjach problemu refleksyjnego poznania, jakie znaleźć możemy zwłaszcza 
u Kartezjusza oraz Hegla. Są to postaci o tyle znamienne, że uznaje się je za wyznacza-
jące symboliczne „otwarcie” oraz „dopełnienie” historycznego rozwoju tzw. filozofii 
refleksji. Zarazem ich ujęcia problemu refleksyjnego poznania są diametralnie różne. 
U Kartezjusza, ujmując rzecz w uproszczeniu, refleksja oznacza samoodnoszące się 
skierowanie świadomości „do wewnątrz”, ku bezpośredniości i pewności Ego cogito23. 
Dla Hegla z kolei refleksja oznacza zawsze wychodzenie świadomości poza siebie samą 
i jej zapośredniczenie w tym, co względem niej zewnętrzne (pojęcie Vermittlung). Idea 
radykalnej autonomii podmiotu poznającego jest tym ujęciu fikcją; podmiot jest współ-
konstytuowany w procesie poznania przez to, co wobec niego zewnętrzne. Proces po-
znania ma charakter dialektyczny lub, inaczej mówiąc, dialogiczny24. Daje to punkt wyj-
ścia także dla formułowania odmiennych modeli refleksyjnego poznania (oceny) ryzyka 
w instytucjach prawnych.

Problem zarządzania ryzykiem a koncepcje działania refleksyjnego5. 

Obok kwestii oceny ryzyka, pytanie o właściwe metody zarządzania nim stanowi 
kluczowy problem dla rozważań nad regulacją ryzyka. Jak zostało już powiedziane, roz-
ważania takie organizują się m.in. wokół kontrowersji, na jakim poziomie i w jakim 
zakresie powinno dokonywać się aktów skutecznego zarządzania ryzykiem. Również tu 

 21 Por. P. Nonet, P. Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New York 1978, 
s. 78. Na związki pomiędzy ideą responsywności a deliberacyjnym modelem polityki wskazywał m.in. 
M. Stępień – zob. M. Stępień, Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008. 
 22 P. Nonet, P. Selznick, op. cit., s. 14-15.
 23 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. Ajdukiewicz, K. Ajdukiewicz, Warszawa 2010.
 24 G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. Ś. Nowicki, Warszawa 2002; zob. też M. Siemek, Wy-
kłady z klasycznej filozofii niemieckiej, Warszawa 2011.
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ujawniają się zależności pomiędzy normatywną, socjologiczną oraz filozoficzną płasz-
czyzną badawczą, które można zobrazować za pomocą następującego schematu:

PROBLEM	ZARZĄDZANIA	RYZYKIEM

Modele	normatywne Model regulacji globalnej Model regulacji lokalnej

Teorie	socjologiczne Teoria społeczeństwa światowego 
ryzyka (U. Beck)

Teoria refleksyjności nowocze-
snych instytucji (A. Giddens)

Filozoficzna	interpretacja	dzia-
łania	w	świecie	społecznym Perspektywa strukturalna Perspektywa działania              

podmiotowego

Schemat 2. Płaszczyzny badawcze problemu zarządzania ryzykiem. Źródło: oprac. własne.

Przypomnijmy, że na płaszczyźnie normatywnej możliwe jest tutaj wyróżnienie 
dwóch podstawowych modeli: regulacji globalnej oraz regulacji lokalnej. Pierwszy 
z nich przyznaje pierwszeństwo regulacjom całościowym, o szerokim – często po-
nadnarodowym – zasięgu oddziaływania, drugi zaś kładzie nacisk na regulacje o ogra-
niczonym zasięgu, podkreślając zalety oddolnie wypracowywanych rozwiązań. Prak-
tycznej ilustracji obydwu modeli dostarczają m.in. polityki regulacyjne mające na celu 
przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Regulacje do-
tyczące tych kwestii, choć formalnie stanowione przez poszczególne państwa, pozosta-
ją pod istotnym wpływem rekomendacji Banku Światowego, co może być traktowane 
jako wyraz modelu regulacji globalnej. Zarazem w literaturze trwają dyskusje nad za-
letami i wadami bardziej „partykularnych” strategii regulacyjnych, które uwzględniały-
by specyfikę poszczególnych krajów czy regionów; chodzi tu zatem o podejście wpisu-
jące się w model regulacji lokalnej. Przykład ten może być zatem użyteczny dla 
zilustrowania, ale też empirycznego ugruntowania wspomnianych modeli i ich konku-
rowania w praktyce25. 

Również tu normatywne modele regulacji znajdują swoje odzwierciedlenie na 
płaszczyźnie teorii społecznej. Na uwagę zasługują przede wszystkim dwie najbardziej 
wpływowe odmiany teorii refleksyjności nowoczesności (modernizacji refleksyjnej), ja-
kimi są koncepcja społeczeństwa światowego ryzyka U. Becka26 oraz koncepcja reflek-

 25 Zob. T.C. Halliday, M. Levi, P. Reuter, Global Surveillance Of Dirty Money: Assessing Assessments 
Of Regimes To Control Money-Laundering And Combat The Financing Of Terrorism, Chicago 2014.
 26 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka…; idem, Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utra-
conego bezpieczeństwa, przeł. B. Baran, Warszawa 2012; idem, The Metamorphosis of the World, Cambrid-
ge–Malden Mass. 2016.
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syjności nowoczesnych instytucji A. Giddensa27. Obaj autorzy zaliczani są do grona naj-
ważniejszych współczesnych socjologów, obaj też sformułowali spokrewnione koncepcje 
teoretyczne, które często traktowane są wręcz jako jedno, wspólne stanowisko. 

Te podobieństwa stanowią jednak dogodne tło dla ukazania zachodzących między 
przywołanymi teoriami różnic. Te ostatnie dotyczą zaś m.in. postulowanej strategii 
wprowadzania politycznych zmian. Beck wydaje się wspierać model regulacji global-
nej; dzieje się tak zarówno wtedy, gdy prowadzi teoretyczne rozważania nad pojęciem 
ryzyka, jak i wtedy, gdy obwieszcza nadejście w dziejach ludzkości „momentu kosmo-
polityczego” i wysuwa polityczne postulaty ukonstytuowania „światowego społeczeń-
stwa ryzyka”28. Giddens pozostaje bliższy modelowi regulacji lokalnej: ponownie za-
równo w wymiarze teoretycznym (gdy analizuje relacje pomiędzy strukturalnymi 
i podmiotowymi aspektami działania społecznego)29, jak i politycznym (pisząc np. o re-
formie państwa opiekuńczego czy polityce klimatycznej)30.

Zasadne wydaje się przypuszczenie, że ujawniające się pomiędzy stanowiskami 
obu autorów różnice stanowią m.in. rezultat odmiennych ontologii społecznych, jakie 
zakładają oni w swoich rozważaniach. Ta uwaga pozwala przejść na trzecią, filozoficzną 
płaszczyznę rozważań, która problematyzuje tego typu założenia dotyczące ontologii 
świata społecznego czy też teorii zmiany społecznej. Chodzi tu o nic innego jak o jedną 
z centralnych kontrowersji współczesnej teorii społecznej, znaną jako „dylemat struktu-
ra – działanie podmiotowe” (agency – structure dilemma)31. Najkrócej rzecz ujmując, 
dylemat powyższy wiąże się z pytaniem o podstawowy czynnik determinujący kształt 
porządku społecznego: czy są nim trwałe struktury społeczne (które określałyby nie-
przekraczalne ramy dla działania jednostek), czy też działania poszczególnych podmio-
tów (które następczo kreują szersze struktury). Jest to zatem pytanie o logiczne bądź 
genetyczne pierwszeństwo jednego aspektu świata społecznego przed drugim. Prymat 
struktury uznawać będą m.in. socjologiczny strukturalizm, funkcjonalizm czy klasyczny 
marksizm; uznanie prymatu działania podmiotowego charakteryzuje np. interakcjonizm 
czy etnometodologię. Dylemat ten odbija się także w przywoływanych tu koncepcjach 

 27 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość…; idem, Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, 
Kraków 2008.
 28 Zob. zwł. U. Beck, Społeczeństwo światowego…; idem, The Metamorphosis…
 29 A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, 
przeł. G. Woroniecka, Kraków 2009; idem, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. 
S. Amsterdamski, Poznań 2003.
 30 Idem, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1999; idem, Euro-
pa w epoce globalnej, przeł. M. Klimowicz, M. Habura, Warszawa 2009; idem, Klimatyczna katastrofa, 
przeł. M. Głowacka-Grajper, Warszawa 2010.
 31 D.F. Walsh, Structure/Agency, [w:] C. Jenks (ed.), Core Sociological Dichotomies, London–Tho-
usand Oaks–New Dehli 1998, s. 8-33; M. Reed, The Agency/Structure Dilemma in Organization Theory: 
Open Doors and Brick Walls, [w:] H. Tsoukas, C. Knudsen (eds), The Oxford Handbook of Organization 
Theory, Oxford–New York 2003, s. 289-309.
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refleksyjności nowoczesności, gdzie Beck wydaje się koncentrować na perspektywie 
strukturalnej, a Giddens bliższy jest perspektywie działania podmiotowego. Analiza ich 
koncepcji teoretycznych pozwala zatem rzucić światło na to, w jaki sposób teoretyczne 
rozstrzygnięcia na poziomie ontologii społecznej i metodologii nauk społecznych wiążą 
się z meta-politycznymi wyborami określonego modelu regulacji ryzyka.

Należy jednocześnie wskazać, że współczesna teoria społeczna nastawiona jest ra-
czej na przekroczenie wskazanego dylematu, dążąc do sformułowania takich propozycji 
teoretycznych, które ukazywałyby wzajemne relacje pomiędzy „strukturalnymi” i „pod-
miotowymi” aspektami społecznych praktyk. Znajduje to swoje odzwierciedlenie rów-
nież w teoriach socjologicznych Becka czy (wyraźniej) Giddensa32. Trend ten można 
traktować także jako wskazówkę dla formułowania normatywnych modeli zarządzania 
ryzykiem i poszukiwania takiego modelu, który w harmonijny sposób łączyłby globalny 
i lokalny wymiar regulacji.

Zakończenie6. 

W tekście podniesiony został problem praktycznych strategii regulacji ryzyka za 
pomocą instrumentów prawnych i teoretycznego uzasadnienia takich strategii. W tym 
zakresie zasygnalizowane zostały związki, jakie można zaobserwować pomiędzy nor-
matywnymi modelami regulacji ryzyka, możliwymi do sformułowania na podstawie 
obserwacji praktyki, teoriami refleksyjności spotykanymi w socjologii prawa i socjolo-
gii instytucji, a także rozstrzygnięciami filozoficznymi w przedmiocie właściwej inter-
pretacji zagadnienia refleksyjności. Pozwoliło to ukazać powiązania, jakie zachodzą 
pomiędzy każdą ze wskazanych tu płaszczyzn. Kwestie te zostały rozpatrzone osobno 
dla dwóch kluczowych problemów związanych z prawną regulacją ryzyka (odpowiada-
jących jednocześnie dwóm podstawowym składowym samego pojęcia refleksyjności): 
właściwej oceny ryzyka (odpowiednio, refleksyjnego poznania) oraz efektywnego za-
rządzania ryzykiem (refleksyjnego działania). Przedstawione tu uwagi, jakkolwiek nie 
wychodzące poza wstępne i dość ogólne hipotezy badawcze, pozwoliły, jak sądzę, uwia-
rygodnić przekonanie, że dla pełnego zrozumienia spotykanych w bieżącej polityce re-
gulacyjnej strategii niezbędne jest naświetlenie założeń filozoficznych, do których stra-
tegie te – często w sposób milczący i nieuświadomiony – się odwołują.

 32 To właśnie Giddens, obok M. Archer i P. Bourdieu, uznawany jest za autora jednej z najbardziej 
wpływowych propozycji „integracji” działania podmiotowego i struktury, którą sam autor określił mianem 
teorii strukturacji. Por. A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa…
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Refleksja filozoficznoprawna na kanwie przypadku  
Andersa Breivika: Zbrodnia, Kara i Resocjalizacja

Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest rozważenie przypadku Andersa Breivika w kilku niezależnych 
od siebie kontekstach. W pierwszej kolejności, traktuję jego historię jako przyczynek do dyskusji 
o polityce i teorii kar. Wykazuję, iż pomimo krytyki norweskiego wymiaru sprawiedliwości sformu-
łowanej na kanwie sprawy Breivika, norweskie prawo penitencjarne należy do jednego z najskutecz-
niejszych na świecie, a zawdzięcza to właśnie swojemu humanitarnemu charakterowi. Następnie sta-
ram się wykazać, że zarówno postulat konieczności ocenzurowania przekazu medialnego na temat 
Norwega, jak i postulat konieczności przywrócenia kary śmierci są emanacją tego samego mechani-
zmu – próby wyparcia zła. Zło pojmowane jest tutaj w sposób manichejski, jako pewne zewnętrzne 
zjawisko, które powinniśmy wyplenić, by zapanował porządek i pokój. Zamiast takiego ujęcia propo-
nuję, by spojrzeć na zło jako coś, co potencjalnie tkwi w każdym z nas. Następnie rozważam, czy teza 
o banalności zła znajduje zastosowanie w przypadku Norwega. Porównanie Breivika do Eichmanna 
prowadzi do przekonania, że teza ta może być odniesiona do pierwszego z nich tylko w ograniczonym 
zakresie. Konkluduję, iż choć ukaranie Breivika jest potrzebne i konieczne, to nie możemy na nim 
spocząć. Koniecznym jest skupienie się na przyczynach, tj. między innymi na nienawistnych funda-
mentalizmach kwitnących współcześnie w Internecie.

Wprowadzenie1. 

W dniu 22 lipca 2011 r., Anders Breivik przebrany za policjanta dokonał rzezi 
nastolatków na wyspie Utøya i tym samym przeszedł do niechlubnej historii sprawców 
największych masowych morderstw. Mimo niezaprzeczalnej okropności tej zbrodni 
przypadek Norwega pozostaje swoistą kopalnią refleksji nie tylko na temat polityki 
karnej, ale również na temat kondycji współczesnej cywilizacji zachodnioeuropejskiej 
czy genezy i natury zła. Celem niniejszego opracowania jest próba rozważenia przy-
padku Norwega w tych kontekstach. Stąd w pierwszej kolejności chciałbym potrakto-
wać jego historię jako przyczynek do dyskusji o polityce i teorii kar. Następnie chciał-
bym zastanowić się nad genezą i istotą zła, a także odnieść się do powracających 
postulatów konieczności przywrócenia kary śmierci. W tej części niniejszego opraco-
wania chciałbym również zastanowić się, czy do Andersa Breivika ma zastosowanie 
teza o banalności zła postawiona przez Hannah Arendt w głośnej książce Eichmann 
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w Jerozolimie. Równocześnie zaznaczam, że ze względu na mnogość potencjalnych 
wątków i ograniczone ramy niniejszej pracy, opracowanie ma bardziej charakter szkicu 
aniżeli kompleksowego opracowania.

Choć doczekaliśmy się już kilku pozycji poświęconych Breivikowi, w niniejszym 
opracowaniu korzystam przede wszystkim z rozmaitych doniesień prasowych. Zdaje się 
bowiem, że ze względu na to, że od tragicznych wydarzeń na wyspie Utøya minęło za-
ledwie 5 lat, komentarze prasowe pozostają wciąż wartościowym i równoprawnym źró-
dłem komentarzy poświęconych sprawie Norwega. Tam, gdzie jest to możliwe, uzupeł-
niam swoje rozważania o literaturę naukową.

Refleksja na temat polityki karnej2. 

Kiedy norweski sąd uznał zasadność skargi Andersa Breivika, uznając tym samym, 
że zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania ma charakter bezwzględny i znajduje 
zastosowanie również wobec terrorystów czy morderców, komentatorzy na całym świe-
cie przecierali oczy ze zdumienia. Podniesiono m.in., iż „osoba i postawa Breivika to rę-
kawica rzucona zachodniemu systemowi wartości i idei praw człowieka”1. Cytowana 
autorka wyjaśnia, iż opinia publiczna nie może zaakceptować faktu, że osoba, która za-
biła ponad 70 osób, uskarża się na odgrzewane jedzenie, brak dostępu do Internetu 
i ograniczony kontakt ze współosadzonymi oraz swoimi sympatykami. J. Zajadło pisał, 
że wyrok norweskiego sądu przeciętnych ludzi bulwersuje i oburza, natomiast filozofów 
prawa – wprawia w pewne zakłopotanie2. K. Wigura wskazywała, że źródłem naszego 
złego samopoczucia jest sam fakt, że do Breivika zastosowano zasady jak do każdego 
innego przestępcy, co w obliczu jego lekceważącego zachowania prowadzi do sytuacji, 
w której czujemy, że nasze zasady czynią nas bezbronnymi i słabszymi od Breivika3. 

I faktycznie, trudno nie zgodzić się z cytowanymi autorami. Sprawa Breivika 
to wyzwanie dla Norwegii i całej zachodniej cywilizacji. Zwłaszcza dziś, w odpowiedzi 
na, zdawałoby się, powszechną radykalizację nastrojów społecznych4, niektórzy sugeru-

 1 M. Grzyb, [Norwegia] Zbrodniarz w sanatorium?, „Kultura Liberalna” 2016, nr 17 (381), 28 kwietnia 
2016 r., http://kulturaliberalna.pl/2016/04/28/magdalena-grzyb-anders-breivik-wyrok-proces/ [dostęp: 02.11.2016].
 2 J. Zajadło, Czy państwo prawa jest paktem samobójców?, „Filozofuj”, http://filozofuj.eu/jerzy-
zajadlo-panstwo-prawa-paktem-samobojcow/ [dostęp: 02.11.2016].
 3 K. Wigura, Breivik, czyli banalność zła, „Kultura Liberalna” 2012, nr 16 (171), 17 kwietnia 2012 r., http://
kulturaliberalna.pl/2012/04/17/czwartek-europa-wigura-breivik-czyli-banalnosc-zla/ [dostęp: 02.11.2016].
 4 N. Robins-Early, How The Refugee Crisis Is Fueling The Rise Of Europe’s Right, „The World 
Post”, 2 listopada 2015, http://www.huffingtonpost.com/entry/europe-right-wing-refugees_
us_562e9e64e4b06317990f1922?utm_hp_ref=poland [dostęp: 02.11.2016]; G. Jahn, EU in trouble 
as Eurosceptic parties gain in strength, „The Washington Post”, 28 kwietnia 2016, https://www.
w a s h i n g t o n p o s t . c o m / w o r l d / e u r o p e / e u - i n - t r o u b l e - a s - e u r o s c e p t i c - p a r t i e s - g a i n - i n -
strength/2016/04/28/77de49da-0d59-11e6-bc53-db634ca94a2a_story.html [dostęp: 02.11.2016].

http://kulturaliberalna.pl/2016/04/28/magdalena-grzyb-anders-breivik-wyrok-proces/
http://filozofuj.eu/jerzy-zajadlo-panstwo-prawa-paktem-samobojcow/
http://filozofuj.eu/jerzy-zajadlo-panstwo-prawa-paktem-samobojcow/
http://kulturaliberalna.pl/2012/04/17/czwartek-europa-wigura-breivik-czyli-banalnosc-zla/
http://kulturaliberalna.pl/2012/04/17/czwartek-europa-wigura-breivik-czyli-banalnosc-zla/
http://www.huffingtonpost.com/entry/europe-right-wing-refugees_us_562e9e64e4b06317990f1922?utm_hp_ref=poland
http://www.huffingtonpost.com/entry/europe-right-wing-refugees_us_562e9e64e4b06317990f1922?utm_hp_ref=poland
https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-in-trouble-as-eurosceptic-parties-gain-in-strength/2016/04/28/77de49da-0d59-11e6-bc53-db634ca94a2a_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-in-trouble-as-eurosceptic-parties-gain-in-strength/2016/04/28/77de49da-0d59-11e6-bc53-db634ca94a2a_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-in-trouble-as-eurosceptic-parties-gain-in-strength/2016/04/28/77de49da-0d59-11e6-bc53-db634ca94a2a_story.html
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ją, że czas porzucić ścieżkę liberalizmu. Te głosy pobrzmiewają szczególnie ze strony 
prawicowych polityków i publicystów, którzy podnoszą, że Breivikowi udało się ośmie-
szyć i wykazać wadliwość fundamentów współczesnych demokracji liberalnych. Publi-
cyści ci wskazywali na niewspółmierność kary do wagi popełnionego czynu5. Ich zda-
niem to, że norweskie prawo nie pozwalało na wydanie wyższego wyroku, umożliwia 
wydanie całościowej oceny na temat norweskiego systemu sprawiedliwości6. Skoro sys-
tem ten nie jest w stanie odpowiednio ukarać Breivika, to oznacza, że jest dysfunkcyjny. 
To ma z kolei wynikać z „lewackiej” ideologii ‒ lansowanej przez „autorytety nowej 
lewicy” i opartej na „zdegenerowanym humanizmie” ‒ charakterystycznej dla całego 
„Zachodu”7. U podnóża analizowanych wypowiedzi leży silne przekonanie, że Breivik 
wykorzystał system, którym gardzi, iż wykazał absurd poprawności politycznej i huma-
nitaryzmu, oraz dowiódł, że współczesna Europa wyżej ceni sobie prawa przestępców 
aniżeli ofiar8. Nie wdając się w szczegółową analizę tych wypowiedzi, można tylko za-
uważyć, że co najmniej częściowo zostały one oparte na argumencie „słomianej kukły”, 
gdzie poprzez przeinaczenia, przemilczenia i hiperbolizację tworzy się przedmiot kryty-
ki, aby uprawomocnić samą krytykę.

Okazuje się jednak, że norweską politykę penitencjarną stosunkowo łatwo obronić. 
Dość powiedzieć, że chętnie pouczana i krytykowana Norwegia może pochwalić się 
jednym z najniższych współczynników osadzenia (70 osób na każde 100 000 mieszkań-
ców)9 oraz jednym z najniższych współczynników powrotu do przestępstwa (20%)10. 
Tymczasem Stany Zjednoczone, stawiane niekiedy za wzór bezprecedensowego rozpra-
wiania się z przestępcami, plasują się na drugim miejscu na świecie pod względem 
współczynnika osadzenia (693 osób na każde 100 000 mieszkańców)11 oraz znajdują się 

 5 Zob. D. Leonowicz, Anders Breivik wyjdzie na wolność za kilka lat?, „Wirtualna Polska”, 04.09.2012, 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Anders-Breivik-wyjdzie-na-wolnosc-za-kilka-lat,wid,14870124,wiadomosc.
html?ticaid=11803e [dostęp: 02.11.2016]. 
 6 Ibidem.
 7 F. Memches, Humanizm zdegenerowany, „Rzeczpospolita”, 20 kwietnia 2016, http://www.rp.pl/
Opinie/304209859-Memches-Humanizm-zdegenerowany.html [dostęp: 02.11.2016].
 8 Trudno oprzeć się wrażeniu, że niekiedy to silne przekonanie uzupełnione jest nutką sympatii dla 
zbrodniarza. Zob. np. M. Narbutt, Breivik może czuć satysfakcję. Morderca przetestował liberalny system wy-
miaru sprawiedliwości i uzyskał wynik zgodny ze swymi oczekiwaniami, „wPolityce”, 20 kwietnia 2016 r., 
http://wpolityce.pl/swiat/289592-breivik-moze-czuc-satysfakcje-morderca-przetestowal-liberalny-system-
wymiaru-sprawiedliwosci-i-uzyskal-wynik-zgodny-ze-swymi-oczekiwaniami?strona=1 [dostęp: 02.11.2016]. 
 9 Statystyki przytaczane za World PrisonBrief data: http://www.prisonstudies.org/country/norway 
[dostęp: 02.11.2016].
 10 C.W. Deady, Raport: Incarceration and Recidivism: Lessons from Abroad, Marzec 2014, Pell Center 
for International Relations and Public Policy, http://www.salve.edu/sites/default/files/filesfield/documents/
Incarceration_and_Recidivism.pdf, s. 3 [dostęp: 02.11.2016].
 11 Statystyki przytaczane za World PrisonBrief data: http://www.prisonstudies.org/country/united-states-
america [dostęp: 02.11.2016].

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Anders-Breivik-wyjdzie-na-wolnosc-za-kilka-lat,wid,14870124,wiadomosc.html?ticaid=11803e
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w czołówce państw o najwyższym współczynniku powrotu do przestępstwa (76%)12. Na 
marginesie można zauważyć, że Polska plasuje się pomiędzy tymi dwoma skrajnymi 
przykładami13. Będąc świadomym, że przywoływane przeze mnie statystyki są pochod-
ną wielu czynników socjoekonomicznych, wśród których polityka penitencjarna jest 
tylko jednym z nich, warto zauważyć, że prawo nie jest i nie może być tworzone w od-
powiedzi na incydentalne zachowania jednostki, a powinno brać pod uwagę w tym pro-
cesie społeczeństwo jako całość. 

Nie zmienia to faktu, że nawet w świetle powyższych danych przypadek Norwega 
budzi ambiwalentne odczucia. Jak bowiem zauważa „The Washington Post”, sprawa ta 
jest przyczynkiem do szerszej debaty na temat systemu prawa penitencjarnego, w szcze-
gólności zaś o potrzebie znalezienia równowagi pomiędzy karą a prawem do sprawie-
dliwego i humanitarnego traktowania14, a także pomiędzy teoriami retrybutywnymi 
a celowościowymi.

W tym miejscu warto podkreślić, że o ile amerykański system zdaje się być oparty 
na retrybutywnej teorii kary w duchu heglowskim15, to norweski system jest oparty na 
ideach celowościowych z silnym naciskiem na resocjalizację i prewencję szczególną. 
Norwegowie uznają, że samo pozbawienie wolności jest już wystarczającą dolegliwością 
wymierzoną za popełnione zbrodnie. Natomiast norweskie zakłady karne zostały tak po-
myślane, by minimalizować dolegliwości związane z odosobnieniem. Na oknach nie ma 
krat, kuchnie są w pełni wyposażone, a współosadzeni i strażnicy pozostają we względnie 
przyjaznych stosunkach. Okres pozbawienia wolności jest bogaty w różnego rodzaju za-
jęcia i warsztaty, mające przygotować osadzonych do powrotu do społeczeństwa16. 

 12 Statystyki przytaczane za National Institute of Justice: http://www.nij.gov/topics/corrections/recidivism/
Pages/welcome.aspx [dostęp: 02.11.2016]. Istnieją jednak rozbieżności, przywoływane wcześniej źródła 
mówią o 52%. Zob. C.W. Deady, op. cit., s. 2. 
 13 W Polsce na każde 100 000 mieszkańców przypada 187 osadzonych, z czego ponad połowa powraca 
do przestępstwa. Statystyki przytaczane za World PrisonBrief data: http://www.prisonstudies.org/country/
poland [dostęp: 02.11.2016] oraz: Statystyki Straży Więziennej za sierpień 2016 r.: http://sw.gov.pl/Data/
Files/001056rwis/sierpien-2016.pdf [dostęp: 02.11.2016].
 14 L. Bever, One of the world’s most notorious mass killers is challenging our idea of ‘inhuman’ treat-
ment, „The Washington Post”, 16 marca 2016, https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/
wp/2016/03/16/the-state-has-tried-to-kill-me-the-human-rights-case-for-mass-murderer-anders-behring-
breivik/ [dostęp: 02.11.2016].
 15 Choć niewątpliwie kategoryczne postawienie tej tezy wymagałoby poczynienia pogłębionej reflek-
sji, to już teraz wydaje się, że istnieją ku jej sformułowaniu dobre argumenty. Por. H.A. Bedau, E. Kelly, 
Punishment, [w:] E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (edycja jesień 2015), http://
plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/punishment/ [dostęp: 02.11.2016]. Autorzy opisują, jak w tra-
dycji anglosaskiej doszło do tego, że „w konsekwencji cele odseparowania i retrybucji uzyskały dominującą 
pozycję i w niektórych kręgach, w umysłach polityków oraz teoretyków społecznych całkowicie zastąpiły 
cele resocjalizacji i odstraszania”.
 16 Jak wyjaśnia Arne Wilson, dyrektor norweskiego zakładu karnego na norweskiej wyspie Bastoy: 
„Jeżeli traktujesz ludzi jak zwierzęta, to tak najprawdopodobniej będą się zachowywać. Tutaj zwracamy 
uwagę na ludzką naturę osadzonych”. W podobnym tonie wypowiadał się Are Hoidel, dyrektor więzienia 
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Powyższe różnice między systemem amerykańskim a norweskim można wyjaśnić 
poprzez odwołanie się do problematyki uzasadniania praktyki karania. W literaturze 
wskazuje się bowiem, że praktyka karania zawsze opiera się na jakiejś racjonalizacji17. 
Racjonalizacja ta może być ukierunkowana na przyszłość (jak w przypadku Norwegii) 
bądź przeszłość (jak w przypadku Stanów Zjednoczonych). W pierwszym wariancie 
mówi się o racjonalizacji prospektywnej opartej na teorii konsekwencjalistycznej oraz 
czerpiącej z koncepcji utylitarnych, gdzie chodzi o to, by kara doprowadziła do wzrostu 
społecznego dobrobytu poprzez ograniczenie bądź zmniejszenie przestępczości. Stąd 
taką racjonalizację, skierowaną na wywołanie określonych skutków, będziemy nazy-
wali racjonalizacją celowościową. Takie postrzeganie kary jest wprost związane z teo-
riami prewencyjnymi, które upatrują uzasadnienia kary w potrzebie zapobiegania ko-
lejnym przestępstwom18. W tym sensie kara jest złem koniecznym, ustanawianym 
w celu odstraszenia potencjalnych przestępców od dokonywania czynów bezprawnych 
(prewencja generalna) lub zapobieżenia ponownemu popełnieniu czynu przez sprawcę 
(prewencja szczególna). 

Z kolei racjonalizacja retrospektywna oparta jest na teorii deontologicznej, gdzie 
kara jest celem samym w sobie, a praktyka karania opiera się na teoriach retrybutyw-
nych. Racjonalizacja ma tutaj charakter metafizyczny – kara jest odpowiedzią o charak-
terze odpłaty za popełnione przestępstwo, nie odwołuje się natomiast do celów społecz-
nych, które ma spełnić. W myśl tej teorii przestępca swoim czynem zaprzecza woli 
powszechnej wyrażonej ustawą, stąd kara to zaprzeczenie zaprzeczenia, powodujące 
przywrócenie porządku prawnego. Szkoła klasyczna stała na stanowisku, iż prewencja 
oraz resocjalizacja przestępców nie są nawet drugorzędnymi celami kary19. Wskazywa-
no, że postulat resocjalizacji jest niemoralny z dwóch względów. Po pierwsze, ignoruje 
on autonomię i integralność moralną sprawcy, który zdecydowawszy się na złamanie 
norm przyjętych w społeczeństwie, zasługuje, a wręcz ma prawo do poniesienia konse-
kwencji swojego zachowania. W tym sensie kara jest potwierdzeniem odpowiedzialno-
ści człowieka za jego czyny i staje się przeto potwierdzeniem jego wolności, wynikają-
cej z przyrodzonej godności20. Po drugie twierdzono, że tylko sprawiedliwa kara może 
zadośćuczynić złu, które przestępca wyrządził społeczeństwu i ofierze21. W literaturze 

w Halden: „Każdy osadzony w Norwegii wraca do społeczeństwa. Chcecie ludzi wściekłych czy ludzi 
zrehabilitowanych?”. Zob. Ch. Sterbenz, Why Norway’s prison system is so successful, „Business Insider”, 
11 grudnia 2014, http://www.businessinsider.com/why-norways-prison-system-is-so-successful-2014-
12?IR=T [dostęp: 02.11.2016].
 17 H.A. Bedau, E. Kelly, op. cit.
 18 A. Zoll, Wina i kara, „Nauka” 2004, nr 1, s. 39.
 19 Ibidem.
 20 Ibidem, s. 38.
 21 J.F.W. Hegel, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969, s. 110. 
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wskazuje się na główną ułomność tej teorii, związaną z postulatem sprawiedliwej odpła-
ty, w praktyce ciężkim do zrealizowania22. Dość powiedzieć, że trudno byłoby zapropo-
nować karę, która byłaby adekwatna do czynów Norwega, czy też do czynów osób uzna-
nych za winnych zbrodni ludobójstwa. 

Mając na uwadze powyższe, można zauważyć, że istnieje pewne napięcie pomiędzy 
pierwszą z tych koncepcji a społecznym odczuciem sprawiedliwości. Postulat „naprawie-
nia sprawcy” i przywrócenia go społeczeństwu, jakkolwiek typowy dla oświeconego li-
beralizmu, często pozostaje w sprzeczności ze społecznym odczuciem na temat „sprawie-
dliwej” i „słusznej” kary. Nie analizując głębiej tego zagadnienia, okazuje się, że nawet 
jeżeli byśmy byli w stanie stworzyć system prawa penitencjarnego, który cechowałby 
znikomy współczynnik powrotu do przestępstwa oraz względnie niski współczynnik osa-
dzenia, wielu z nas nie potrafiłoby zgodzić się na zrezygnowanie czy na wyraźne ograni-
czenie praktyki karania. Społeczne poczucie sprawiedliwości domaga się by osoba, która 
wystąpiła przeciwko ładowi społecznemu, została należycie ukarana. Resocjalizacja, 
ważna i powszechnie popierana w przypadku drobnych przestępców, jest zupełnie depre-
cjonowana, kiedy mówimy o takich zbrodniarzach jak Anders Breivik. 

Warto jednak wskazać, że przekonanie o tym, co sprawiedliwe, może odmiennie 
kształtować się w różnych społeczeństwach. W tym sensie przypadek Breivika może 
być przyczynkiem do refleksji na temat swoistej odrębności kulturowej Skandynawów. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że to, co wzbudziło podczas procesu Breivika kontro-
wersje w mediach innych państw, to fakt, że Norweg podczas swojego procesu miał 
prawo przedstawić swoje poglądy uzasadniające zbrodnię23, że był ubrany w garnitur24, 
że zdjęto mu kajdanki, że prokuratorzy i adwokaci pokrzywdzonych podali Breivikowi 
rękę25, oraz że zignorowano jego nazistowski gest. Co więcej, mimo powagi zarzuca-
nych czynów, przypadek Breivika nie doprowadził w Norwegii do żadnej poważnej de-
baty na temat konieczności przywrócenia kary śmierci26. Zwracano również uwagę, że 
sami Norwegowie, a nawet niektórzy z rodziców pokrzywdzonych, byli względnie za-
dowoleni z wyroku dotyczącego Breivika27. W związku z tym, iż jest to najsurowsza 

 22 A. Zoll, op. cit., s. 41.
 23 N. Cohen, Breivik reminds us human rights never stand alone, „The Guardian”, 24 kwietnia 2016, 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/24/anders-breivik-reminds-us-human-rights-never-
stand-alone [dostęp: 02.11.2016].
 24 Associated Press, Anders Breivik trial displays Norway’s formal legal system, „The Washington 
Post”, 17 kwietnia 2012 https://www.washingtonpost.com/world/anders-breivik-trial-displays-norways-
formal-legal-system-as-confessed-killer-gets-to-explain-fanatical-views/2012/04/17/gIQA5t8kOT_
story.html [dostęp: 02.11.2016].
 25 Ibidem.
 26 W Norwegii karę dożywocia zniesiono w 1971 r., a karę śmierci wobec przestępców pospolitych 
zniesiono już w 1905 r. Za: ibidem.
 27 M. Lewis, S. Lyall, Norway Mass Killer Gets the Maximum: 21 Years, „The New York Times”, 
24 sierpnia 2012, http://www.nytimes.com/2012/08/25/world/europe/anders-behring-breivik-murder-trial.
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kara przewidziana norweską ustawą karną (za wyjątkiem zbrodni ludobójstwa), w od-
czuciu wielu Norwegów kara 21 lat pozbawienia wolności z możliwością przedłużania 
o kolejne 5 lat była dla Breivika karą współmierną28. Co więcej, według sondażu opubli-
kowanego przez norweski tabloid, niemal dwie trzecie Norwegów jest przekonanych, że 
Breivik „nigdy nie wyjdzie na wolność” i tym samym stanie się w Norwegii wyjątko-
wym więźniem29, co może świadczyć, że równocześnie większość Norwegów wątpi 
w możliwość zresocjalizowania zbrodniarza. Warto jednak zwrócić uwagę, że wielu 
przedstawicieli nauk prawnych wyraziło nadzieję, że Breivik kiedyś powróci na łono 
społeczeństwa30. Równocześnie podaje się jednak, że norweska opinia publiczna jest 
podzielona i nie wszyscy byli zadowoleni z tak liberalnego potraktowania Breivika31.

Stąd, choć pytanie o zadośćuczynienie poczuciu sprawiedliwości rodzin pokrzyw-
dzonych i norweskiego społeczeństwa pozostaje niejako otwarte, pragnę tylko zauwa-
żyć, że jeżeli badania empiryczne potwierdziłyby medialne doniesienia o zadowoleniu 
większości Norwegów z wyroku w sprawie Norwega, oznaczałoby to, że niezwykle 
humanitarna z polskiego punktu widzenia kara w warunkach skandynawskich spełniła 
oczekiwania społeczeństwa. Być może wyjaśnia to perspektywa amerykańskiego prag-
matyzmu, który zakłada, że prawdy to społeczne konstrukty, fakty uzgodnione przez 
społeczeństwa, a nie obiektywne cechy świata. W związku z tym ani nie przeceniałbym, 
ani nie absolutyzowałbym odczuć osób postronnych na temat tego, jaka kara byłaby dla 
Breivika sprawiedliwa. Breivik, dopuszczając się przestępstwa na Norwegach i w Nor-
wegii, poniósł odpowiedzialność zgodnie z prawem norweskim (które czyni zadość 
standardom międzynarodowym), a prawo to, jeżeli ma być oceniane, powinno być oce-
niane przez pryzmat „norweskiego”, a nie „polskiego” czy „europejskiego” poczucia 
sprawiedliwości.

html [dostęp: 02.11.2016]. Zob. również M. Lewis, Why Norway Is Satisfied with Breivik’s Sentence, „Time”, 
http://world.time.com/2012/08/27/why-norway-is-satisfied-with-breiviks-sentence/ [dostęp: 02.11.2016].
 28 Ibidem.
 29 Dlaczego Breivika skazano tylko na 21 lat więzienia?, „Newsweek”, 24 sierpnia 2012, http://www.
newsweek.pl/swiat/dlaczego-breivika-skazano-tylko-na-21-lat-wiezienia,95341,1,1.html [dostęp: 02.11.2016].
 30 Takie stanowisko zajął między innymi Nils Christe, który stwierdził, że sposób, w który Norwegia 
odpowiedziała Breivikowi – pokazując miłość i miłosierdzie raczej aniżeli nienawiść – uczyniła go dum-
nym ze swojego państwa. T. Mathiesen przypomniał, że norweski system penitencjarny nie jest oparty na 
zemście, a „na trzeźwym i godnym traktowaniu” każdego, kto jest oskarżony o popełnienie przestępstwa. 
Zob. Associated Press, op. cit. Zob. również: H.P. Libell, Norway Violated Rights of Anders Behring Breivik, 
Mass Killer, Judge Rules, „The New York Times”, 20 kwietnia 2016, http://www.nytimes.com/2016/04/21/
world/europe/norway-violated-rights-of-anders-behring-breivik-mass-killerjudge-rules.html?rref=collectio
n%2Ftimestopic%2FBreivik%2C%20Anders%20Behring%20%20 [dostęp: 02.11.2016]. Harald Stangelle, 
redaktor „Aftenposten”, norweskiego dziennika stwierdził, że Breivik musi być traktowany właśnie w ten 
sposób, który on sam zaatakował.
 31 Ibidem.
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Geneza i natura zła 3. 

Kolejny wątek, który chciałbym poruszyć, wiążę się z naturą i genezą zła. Zanim 
jednak do tego przejdę, chciałbym wskazać na dwa postulaty wysuwane w dyskusjach 
poświęconych Norwegowi, które w moim odczuciu są emanacją współcześnie dominują-
cej (choć ‒ jak postaram się wykazać ‒ błędnej) koncepcji zła w kulturze europejskiej.

Mam tu na myśli z jednej strony postulat ocenzurowania przekazu medialnego do-
tyczącego sprawy Norwega, a z drugiej strony powracający na kanwie tej sprawy postu-
lat przywrócenia kary śmierci. Cytowana wcześniej K. Wigura zwróciła uwagę na spe-
cyficzne zachowanie norweskiego społeczeństwa, które chciało za wszelką cenę wyprzeć 
ze swojej świadomości wydarzenia z 22 lipca 2011 r.32 Jak wskazywała, jedna z norwe-
skich gazet umieściła na swojej stronie internetowej przycisk, usuwający wszystkie in-
formacje na temat procesu Breivika. Ilustracją tej swoistej próby wyparcia traumatycz-
nych wydarzeń z wyspy Utøya jest również artykuł słynnego norweskiego pisarza Jo 
Nesbø, który na łamach prasy dowodził, że po zamachu Breivika „jego kraju już nie 
ma”33. Autor argumentował, że Norwegowie dotychczas nie czuli lęku przed drugim 
człowiekiem, a po wydarzeniach 22 lipca 2011 r. Norwegia straciła niewinność i nie bę-
dzie już powrotu do tego idyllicznego stanu34. Równocześnie, analizując przekaz me-
dialny na temat Breivika, można było spotkać się z postulatem przywrócenia kary śmier-
ci dla zbrodniarzy pokroju Norwega, czy nawet stwierdzenia, że lepiej by było, gdyby 
policja go zastrzeliła na miejscu35. Jak zauważa Wigura, podobna debata przetoczyła się 
przy okazji procesu Eichmanna, gdzie z kolei kontrargumentowano, że egzekucja była-
by błędem, który mógłby przyczynić się do wymazania winy odczuwanej przez wielu 
młodych Niemców36. 

I właśnie w tym punkcie powyżej przywołane zagadnienia stykają się. Postulat kary 
śmierci dla Breivika oraz swoiste cenzurowanie przekazu medialnego, to emanacja tego 
samego mechanizmu obronnego – próby wyparcia zła. Ocenzurowanie przekazu medial-
nego to próba stracenia Breivika na poziomie symbolicznym, natomiast kara śmierci to już 
chęć stracenia Norwega na poziomie rzeczywistym. W moim odczuciu próby te wynikają 

 32 K. Wigura, op. cit.
 33 33 W polskiej prasie niniejszy artykuł został wydany jako: J. Nesbø, Mojego kraju już nie ma, „Ga-
zeta Wyborcza”, 29 lipca 2011, http://wyborcza.pl/1,76842,10026473,Mojego_kraju_juz_nie_ma.html [do-
stęp: 02.11.2016].
 34 Na paradoks tej wypowiedzi zwraca B. Świderski. Jak autor wskazuje, oto geniusz norweskiej po-
wieści kryminalnej nie wierzy w zło, które sam dotychczas opisywał. Nie wierzy do tego stopnia, że ani razu 
nie użył w swoim tekście nazwiska złoczyńcy. Zob. B. Świderski, Trzy paradoksy Breivika, „Dziennik Opi-
nii”, 2 sierpnia 2011, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/SwiderskiTrzyparadoksyBreivika/menuid-
431.html [dostęp: 02.11.2016]. 
 35 Jak tłumaczy B. Hołyst: „To rozładowałoby społeczną traumę. Przywróciłoby pewien naturalny 
porządek. Szkoda, że tak się nie stało”. Zob. M. Narbutt, op. cit.
 36 Zob. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 2010, s. 323.

http://wyborcza.pl/1,76842,10026473,Mojego_kraju_juz_nie_ma.html
http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/SwiderskiTrzyparadoksyBreivika/menuid-431.html
http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/SwiderskiTrzyparadoksyBreivika/menuid-431.html
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z przyjęcia błędnego poglądu na temat natury zła. Pogląd ten jest rezultatem historycznego 
procesu, który można by nazwać procesem personifikacji zła37. W koncepcji tej zakłada 
się, zgodnie z koncepcją manicheizmu38, że świat to arena walki dobra (Boga) ze złem 
(Szatanem). Taki pogląd jest bardzo atrakcyjny dla „zwykłego” człowieka. Zakłada on bo-
wiem, że ludzie z natury dzielą się na tych dobrych oraz tych złych. Pozbycie się tych 
drugich jest konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo i pokój39. Tymczasem, jak wyjaśnia 
R. Safranski, „historia grzechu pierworodnego ani słowem nie wspomina o pozaludzkiej 
potędze zła, na którą człowiek mógłby zwalić winę”, i w efekcie „jest czymś, co rozgrywa 
się wyłącznie między Bogiem a ludzką wolnością”, a dopiero z czasem „wąż przekształca 
się w autonomiczną siłę, w boską, antagonistyczną wobec Boga postać”40. To, czego zwo-
lennicy tej „uproszczonej” koncepcji zła nie chcą bądź nie potrafią dostrzec41, to fakt, iż ich 
zapatrywanie to tylko pewne uproszczenie, a w istocie linia pomiędzy złem a dobrem prze-
biega w sercu każdej jednostki i to podjęte wybory decydują, czy w ostatecznym rozra-
chunku dana osoba zostaje uznana za dobrą czy złą. Stąd, jak wskazuje Arendt, kiedy miał 
miejsce proces Eichmanna, „przedmiotem rozprawy sądowej były jego czyny, a nie udręki 
Żydów, naród niemiecki czy ludzkość […] antysemityzm i rasizm”42. Podobnie w sprawie 
Breivika przedmiotem rozprawy sądowej nie była zło jako takie czy ideologia, która do-
prowadziła Norwega do popełnionej zbrodni, a same jego czyny dokonane w dniu 22 lipca 
2011 r. Przekonanie, że karząc zbrodniarzy, karzemy zło jako takie, jest ułudą. Karzemy 
osobę za to, że choć mogła postąpić zgodnie z prawem, to tego nie uczyniła43. Za to, że 
choć mogła postąpić dobrze, postąpiła źle. Nie moglibyśmy karać, gdyby człowiek był 

 37 Por. Ch. Delsol, „Banalność” zła, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 18 (2808), 4 maja 2003, http://
www.tygodnik.com.pl/tp/2808/kraj05.php [dostęp: 02.11.2016]. Autorka wskazuje, że zwieńczenie tego pro-
cesu miało miejsce w XVIII w., zaś autorstwo tej koncepcji zła przypisuje Rousseau, który jako pierwszy 
miał podzielić ludzi na winnych i niewinnych. To pozwoliło z kolei zerwać z koncepcją, iż zło leży u korzeni 
ludzkości i uznać, że „zło […] zostało wymyślone przez pewne grupy i jeśli te grupy znikną, zniknie i ono”.
 38 Ibidem. Autorka wskazuje, że w XX w. mimo upadku „manichejskich totalitaryzmów” i odrzuceniu 
ich ideologii, nie doszło do powrotu do wyjaśniającego „wszystko” mitu o rajskim ogrodzie, a manicheizm 
przetrwał jako dominujący sposób zapatrywania na źródło zła.
 39 A. Zoll zwraca uwagę, że taka wizja świata jest bardzo często wykorzystywana przez populistycznie 
nastawionych polityków. Zob. A. Zoll, op. cit., s. 32.
 40 R. Safranski, Zło. Dramat wolności, Warszawa 2013, s. 25.
 41 Interesująco na tym tle rysuje się przemiana Arendt, która jeszcze w Korzeniach totalitaryzmu mó-
wiła o „źle radykalnym” rozumianym na sposób metafizyczny i manichejski. Zwrot w jej myśleniu następu-
je po procesie Eichmanna. Jego normalność umożliwia jej odkrycie banalności zła, rozumianej w ten spo-
sób, że nie istnieje żadne demoniczne zło na tej ziemi, a zło ma charakter antropologiczny – drzemie 
w każdym z nas. Zob. Ch. Delsol, op. cit.
 42 H. Arendt, op. cit., s. 10.
 43 Zob. A. Zoll, op. cit., s. 34. Autor wskazuje, że w tej koncepcji „nie chodzi więc o to, że sprawca 
chciał coś złego, ale o to, że w danej sytuacji, w której był sprawca przed popełnieniem czynu zabronionego, 
można było od niego wymagać podjęcia decyzji zgodnej z nakazem lub zakazem prawa”. 

http://www.tygodnik.com.pl/tp/2808/kraj05.ph
http://www.tygodnik.com.pl/tp/2808/kraj05.ph
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istotą o ustalonej naturze, skazaną na postępowanie w określony sposób44. Człowiek jest 
skazany na wolność, a ta jest dla człowieka tylko szansą, nie zaś gwarancją sukcesu45. 
I to właśnie błędne wykorzystanie wolności staje się podstawą do wymierzenia kary46. 

W konsekwencji należy wskazać, że próba ocenzurowania przekazu medialnego 
czy skazanie na śmierć tego czy innego zbrodniarza nie czyni ipso facto świata lepszym, 
aniżeli był47. Nie dzieje się to z prostego powodu, iż zło jako byt ontologiczny nie istnie-
je. Przychodzi tutaj na myśl słynny cytat: „Gdybyż to było takie proste! – że są gdzieś te 
czarne charaktery, w czarnych zamiarach wykonujące swoją czarną robotę i że trzeba 
tylko umieć je rozpoznać i zniszczyć. Ale linia podziału między dobrem a złem przecina 
serce każdego człowieka. A kto gotów jest odciąć kawałek własnego serca?”48 Pozba-
wienie życia zbrodniarza nie oznacza, że w przyszłości nie będzie miał on naśladowców. 
Przeciwnie, jak trafnie zauważa H. Arendt, sam fakt, że dana zbrodnia się wydarzyła, 
zwielokrotnia szanse jej pojawienia się w przyszłości49. Można by zastanowić się, czy 
w każdej zbrodni nie dźwięczą słowa węża z przypowieści biblijnej „Na pewno nie 
umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy 
i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” [Rdz 3,4]. I to właśnie ta chęć bycia jak Bóg, 
objawiająca się w analizowanym przypadku w chęci o decydowaniu o życiu i śmierci50, 
tłumaczy, dlaczego karzemy. Zło bowiem jest obecne za sprawą samych ludzi, ludzi, 
którym w obliczu konieczności podejmowania wyborów zdarza się wybrać źle51. W tym 
sensie zło jako takie nie istnieje. Jest ono raczej niedoborem dobra, czy ‒ jak powiedział-
by człowiek wierzący – niedoborem Boga. Dopiero z tego niedoboru wypływają później 
działania, które zwykliśmy określać w moralnym sensie jako złe52. Norweski zbrodniarz 
powinien pozostać przypomnieniem dla współczesnych, jak zgubne mogą być ksenofo-
biczne akty mowy i jak niewiele dzieli mowę od działania. Już od Austina wiemy, że 
słowo jest silnie performatywne – wezwanie do prześladowania obcych, obrażanie ich, 

 44 Rozstrzygająca jest sytuacja działania w sytuacji wyboru. Jak wskazuje A. Zoll, „jeżeli człowiek nie 
ma wolnej woli, to nie może być winny, jeżeli nie może być winny, to nie może odpowiadać za swoje czyny 
i nie możemy go karać”. Ibidem, s. 34.
 45 R. Safranski, op. cit., s. 21.
 46 A. Zoll, op. cit., s. 34. Autor wskazuje, że „wina jest więc zarzutem stawianym sprawcy z powodu 
popełnienia czynu zabronionego, opartym na naszej ocenie, że można było od sprawcy w danej sytuacji 
wymagać zachowania zgodnego z prawem”.
 47 Na poziomie empirycznym potwierdzają to zresztą amerykańskie badania, które dowodzą, że kara 
śmierci nie tylko nie prowadzi do zmniejszenia odsetku popełnianych przestępstw, ale może prowadzić do 
jego wzrostu (efekt brutalizacji). Zob. np. W.J. Bowers, G.L, Pierce, Deterrence or Brutalization. What 
Is the Effect of Executions?, „Crime & Deliquency” 1980, nr 26, s. 453-484.
 48 Zob. A. Sołżenicyn, Archipelag Gułag, przekł. Jery Pomianowski, Warszawa 1990, s. 119.
 49 Zob. H. Arendt, op. cit., s. 354.
 50 Por. K. Theweleit, Śmiech morderców. Breivik i inni, przekł. Piotr Stronciwilk, Warszawa 2016, s. 21.
 51 Por. R. Safranski, op. cit., s. 28.
 52 Por.: ibidem., s. 55. I właśnie w tym sensie będziemy posługiwać się kategorią zła jako skrótem 
myślowym sygnalizującym w istocie „niedobór dobra”. 
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jest samo w sobie nieodwracalnym działaniem, które może prowadzić do śmierci53. Stąd, 
choć „teza o pojedynczym sprawcy jest wygodna, […] trzeba rozróżnić osobę terrorysty 
od propagowanych przez niego poglądów”54. Poglądy te bowiem przestały dzisiaj być 
domeną skrajnej prawicy, a stały się widocznym elementem życia publicznego wielu 
zachodnich społeczeństw. Breivik jest tylko emanacją tych negatywnych zjawisk, a jego 
usunięcie czy to na poziomie symbolicznym, czy rzeczywistym, nie wybawi naszej cy-
wilizacji od współczesnych problemów. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że in-
telektualni mentorzy Breivika, od których przejął swoje poglądy, odcięli się od niego 
i odmówili składania zeznań55. Największy idol Breivika, osoba znana jako Fjordman, 
miała stwierdzić, że było to „dzieło szaleńca”56. Można by powiedzieć, że jedyna różni-
ca między Norwegiem a jego mentorami i ich pozostałymi czytelnikami polega na tym, 
że Breivik potraktował przyswajane przez siebie treści na poważnie i postanowił wcielić 
je w życie57. 

To, co stało się podstawą do ukarania w przypadku Breivika, to wybór, który pod-
jął, wybór, by działać zgodnie z przyswojonymi radykalnymi treściami. Kiedy jednak, 
na poziomie ogólnym, wybór jest karygodny? Można by rzec, że wybór jest karygodny 
wtedy, kiedy pozostaje w sprzeczności z wolą wyrażoną w przepisach ustawy, atakując 
podstawowe wartości danej wspólnoty58. Co więcej, to, co uzasadnia karanie, to nie 
krzywda dokonana ofierze, a właśnie złamanie owych podstawowych norm i wartości 
wyznawanych przez daną społeczność. Jak wskazuje Arendt, przestępstwo nie jest bo-
wiem popełniane na osobie ofiary, ale wymierzone jest przede wszystkim w zbioro-
wość, gdyż naruszyło ustanowione przez nią prawo59. Sprawca przestępstwa zostaje 
oddany w ręce sprawiedliwości właśnie dlatego, że jego czyn zakłócił i poważnie za-
groził całościowemu funkcjonowaniu zbiorowości, nie zaś dlatego, że jak w przypadku 
spraw cywilnych – szkoda została wyrządzona jednostkom mającym prawo do wyna-
grodzenia straty. Autorka tłumaczy: „wyrównanie straty ma w sprawach kryminalnych 

 53 R. Świderski, op. cit.
 54 I. Kappert, Die These vomeinsamen Spinner, „taz”, 26 lipca 2011, http://www.taz.de/!5115596/ [do-
stęp: 28.11.2016 r.].
 55 Å. Seierstad, Jeden z nas. Opowieść o Norwegii, Warszawa 2015, s. 473.
 56 Ibidem, s. 476. Od ataków mieli odciąć się również Hans Rustad (prowadzący document.no), Robert 
Spencer (prowadzący Jihad Watch), Bat Ye’or (autorka pojęcia Eurabii), Pamela Geller i Baron Bodissey. 
Jak wskazuje Seierstad, odcięli się oni od Breivika, bo ich krytyka islamu była „elegancka i czysta”, a Bre-
ivik zbrukał ją krwią.
 57 Jak wskazuje K. Theweleit za E. Fatland, choć można by ulec wrażeniu, że na wojnie, „której istnie-
nie mało kto podejrzewa”, większość uczestników pozostaje żołnierzami klawiatury, trudno nie odnieść 
wrażenia, że ostatnio coraz więcej z nich łączy klawisze cywilne ze spustem prawdziwej broni. Zob. 
K. Theweleit, op. cit., s. 155.
 58 Zob. A. Zoll, op. cit., s. 33. Autor wskazuje, że przypisanie komuś winy zawsze łączy się z potępie-
niem jego zachowania. Zachowanie to zostaje potępione, ponieważ „atakuje ważne dla społeczeństwa lub 
dla jednostki dóbr będących nośnikami akceptowanych przez nas wartości”. 
 59 H. Arendt, op. cit., s. 337.

http://www.taz.de/!5115596/
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całkowicie odmienny charakter: w tym wypadku «naprawić» trzeba sam organizm 
zbiorowy, gdyż zakłóceniu uległ niejako powszechny ład publiczny, który musi zostać 
przywrócony”60. Według autorki w rezultacie bowiem triumfować ma prawo, a nie po-
szkodowany. 

Teza o banalności zła a przypadek Norwega4. 

Otwartym pytaniem pozostaje, czy w świetle powyższego można obronić pogląd, 
że teza o banalności zła znajduje zastosowanie również w przypadku Norwega. 

W pierwszej kolejności warto wskazać, że podobnie jak w przypadku Eichman-
na61, kłopot z Breivikiem polega na tym, że ze wszystkimi swoimi przywarami Norweg 
wydaje się okropnie i przerażająco normalny, a może nawet komiczny. Czy można bo-
wiem ujrzeć geniusza zła w człowieku, który zaraz po ujęciu, zdjąwszy na polecenie 
policjantów ubrania, zaczął prężyć mięśnie i zachowywać się jak kulturysta na wybie-
gu?62 W człowieku, który ujęty po zabiciu 77 osób stwierdza, że jak nie dostanie czegoś 
do picia, to umrze, bo zażył dużą ilość substancji chemicznych, a dostawszy oranżadę, 
stwierdza, że jest męczennikiem i złożył siebie w ofierze, by zaraz po tej wypowiedzi 
wszcząć panikę raz jeszcze, tym razem z powodu krwawiącego palca?63 Czy można 
wreszcie z powagą spojrzeć na kogoś, kto, będąc przesłuchiwany przez psychiatrów, 
wciąż sugeruje, że muszą oni być zaszczyceni, że mogą przesłuchiwać największego 
potwora w dziejach Norwegii od czasu Quislinga?64 H. Arendt stwierdziła w kontekście 
procesu Eichmanna, że „wbrew wszystkim wysiłkom oskarżenia, każdy mógł się prze-
konać, że ten człowiek nie jest «potworem», jednak doprawdy trudno się było oprzeć 
wrażeniu, że jest błaznem”65. Można by więc rzec, że paradoks zarówno osoby Breivi-
ka, jak i Eichmanna polega na tym, że zapoznawszy się z wypowiedziami obu, raczej 
śmieszą, aniżeli przerażają i dopiero zderzenie tego odczucia z rozmiarem zbrodni 
przez nich dokonanych, jest źródłem prawdziwego przerażenia66. Wbrew intuicji oka-
zuje się bowiem, że „to zawsze [są] zupełnie normalni mężczyźni, którzy trudnią się 

 60 Ibidem, s. 337-338. W podobnym tonie wypowiada się A. Zoll, który stwierdza, że współczesna 
koncepcja odpowiedzialności ukształtowało się pod prawa kanonicznego, „gdzie pojęcie grzechu i pokuty 
mają swój znacznie głębszy, nie ograniczający się tylko do rekompensacji sens”. A. Zoll, op. cit., s. 31.
 61 Zob. ibidem, s. 359. 
 62 Å. Seierstad, op. cit., s. 373.
 63 Ibidem, s. 365-366.
 64 Ibidem, s. 397.
 65 H. Arendt, op. cit., s. 72.
 66 Pobrzmiewają tu słowa Marka-Anthony’ego Falzona: „Gdyby Breivik nie zabił siedemdziesięciu 
siedmiu osób, byłby tragikomiczną postacią”. Za: K. Theweleit, op. cit., s. 148.
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mordowaniem”67, zaś rozróżnienie pomiędzy „normalnymi” a „szalonymi seryjnymi 
zabójcami” jest tylko fikcją, potrzebną, by raz jeszcze ochronić nas przed niewygodną 
myślą, iż zdolność do bycia złym tkwi w każdym z nas. 

Co więcej, okazuje się, że istnieją pewne zaskakujące zbieżności biograficzne 
i charakterologiczne między Norwegiem a Niemcem. Nie zagłębiając się nadmiernie 
w te pierwsze, dość wspomnieć, że obaj byli bardzo przeciętnymi uczniami68, na począt-
ku swojej kariery zawodowej imali się wielu różnych zajęć z marnym powodzeniem, 
byli wychowywani przez jednego rodzica i stosunkowo długo z nim zamieszkiwali69, 
a także krótko przed popełnieniem swoich zbrodni wstąpili do loży masońskiej.

Dużo jednak bardziej interesujące zdaje się, jak te przypadkowe zbieżności biogra-
ficzne przełożyły się na podobieństwa charakterologiczne. Zarówno Niemca, jak i Nor-
wega cechuje skłonność do kłamstw, samochwalstwa i idealizacji swojej osoby. Breivik, 
który był przeciętniakiem wychowującym się na przedmieściach Oslo, opisuje swoje 
dzieciństwo jako „luksusowe” oraz bogate w liczne sukcesy osobiste, przeinacza swoje 
relacje z otoczeniem tak, by ukazać swoją nieskazitelność, a zarazem pokazać wady 
swoich bliskich70. W swojej „działalności politycznej” ma w zwyczaju powoływać się na 
źródła prasowe, a nawet Koran, ich treść jednak dostosowuje i przeinacza, tak by mogły 
posłużyć stawianym przez niego tezom71. Samochwalstwo i skłonność do konfabulacji 
cechowała również Eichmanna72. Podobnie jak Breivik przedstawiał siebie jako przy-
wódcę światowego ruchu oporu, Eichmann wywyższał swoją rolę w holokauście73. Jak 
wskazuje Arendt, praktyka samooszukiwania jest typowa dla zbrodniarzy, którzy nie 
potrafią zdobyć się na obiektywną ocenę rzeczywistości, albowiem stanowi ona jej inte-
gralny składnik74. 

Praktyka samooszukiwania koresponduje z silną skłonnością do banału. Obaj zbrod-
niarze lubili wzbogacać swoje przemówienia o puste frazesy i górnolotne hasła. Breivik 
w swojej książce żongluje neologizmami i figurami retorycznymi. Od marksizmu kultu-
rowego, feminizmu i poprawności politycznej, poprzez krzyżowców, bitwę pod Wied-
niem w 1683 r., ludobójstwo w Armenii i cytaty z Churchilla czy Orwella. Seierstad 
wskazuje, że książka Norwega pełna była banalnych tez, przerobionych cytatów oraz 

 67 K. Theweleit, op. cit., s. 207.
 68 O problemach w edukacji Adolfa Eichmanna zob.: H. Arendt, op. cit., s. 39-40.
 69 Breivik wyprowadził się dopiero na kilka miesięcy przed dokonaniem zamachów, a zatem mając już 
ponad 30 lat, a Eichmann miał wyprowadzić się od rodziców dopiero w wieku 27 lat. Zob. ibidem, s. 43.
 70 Å. Seierstad, op. cit., s. 170.
 71 Ibidem, s. 170 i 178. Zob. też: K. Theweleit, op. cit., s. 130 i n.
 72 H. Arendt, op. cit., s. 40. Według Arendt kłamliwie podnosił, że mówi płynnie po hebrajsku i żydow-
sku oraz konfabulował na temat sukcesów w szkole i życiu zawodowym, które, podobnie jak u Norwega, 
nie miały w zasadzie miejsca.
 73 Ibidem, s. 62.
 74 Ibidem, s. 69.
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zapożyczonych fragmentów75. O skłonności do banału i intelektualnej pustce Norwega 
świadczyć może również, iż na pytanie zadane podczas procesu, jak rozumie kulturę nor-
weską (której zagrożenie miało usprawiedliwiać zbrodnie przez niego dokonane), odpo-
wiedział, iż jest to „wszystko w Norwegii”, począwszy od klamki do drzwi po marki piwa 
i sposób bycia, formułki grzecznościowe, konkludując, że w istocie „wszystko jest kultu-
rą”76. Ta skłonność do „pustosłowia”, jak opisuje to H. Arendt, była także cechą Eichman-
na, który mimo kiepskiej pamięci w kółko powtarzał te same obiegowe zwroty lub fraze-
sy77. Arendt wskazuje wręcz, że ilekroć niemieckiemu zbrodniarzowi udało się zbudować 
własne zdanie, to powtarzał je tak długo, aż stało się nic nie znaczącym komunałem78. 
Interesujące jest, jaką rolę, według Arendt, pełniło to dla Eichmanna. Jak wskazuje, „Im 
dłużej się go słuchało, tym wyraźniej było widać, że istnieje ścisły związek pomiędzy 
jego niezdolnością do mówienia a jego niezdolnością do myślenia, mianowicie myślenia 
z pozycji innego człowieka”79. Trudno nie odnieść wrażenia, że również dla Breivika 
przywłaszczanie cytatów, skłonność do plagiatu i banału były swoistą kurtyną, za którą 
kryła się nie tylko intelektualna, emocjonalna i uczuciowa pustka, ale może przede 
wszystkim brak umiejętności patrzenia na świat z perspektywy innej osoby. W nawiąza-
niu do tego ostatniego dość powiedzieć, że Breivik jest tak skupiony na sobie, że pytany, 
dlaczego zabił, stwierdza, że „odbieranie ludziom życia to paskudna rzecz”80. Zamiast 
pomyśleć o ofiarach, czyni z siebie ofiarę i męczennika, a równocześnie nie jest w stanie 
zauważyć, jak nikczemnym było dokonanie rzezi grupy niewinnych i bezbronnych nasto-
latków81. Aby wytłumaczyć ten paradoks, z pomocą śpieszy nam po raz kolejny Arendt, 
która stwierdziła, że by naziści mogli ostatecznie popełniać swoje zbrodnie, musieli oni 
przezwyciężyć instynktowną litość, czemu posłużyła swoista sztuczka. Sztuczka ta pole-
gała na zwróceniu owych instynktownych odruchów niejako w przeciwną stronę, czyli 
skierowaniu ich przeciwko sobie: „Tak więc zamiast wykrzyknąć: Cóż za potworne rze-
czy zrobiłem tym ludziom! – zbrodniarze ci potrafili powiedzieć: cóż za potworne rzeczy 
musiałem oglądać, wykonując swe obowiązki. Jak ciężkie było brzemię na moich ramio-
nach!”82. Zaskakująco podobnie rysuje się linia obrony Eichmanna i Breivika w jeszcze 
jednym aspekcie. Obaj dają do zrozumienia, że ich państwa stanęły przed alternatywą: 
albo unicestwią swych wrogów, albo same zostaną unicestwione83. Jak wskazuje Arendt, 

 75 Å. Seierstad, op. cit., s. 176.
 76 Ibidem, s. 453.
 77 H. Arendt, op. cit., s. 65.
 78 Ibidem.
 79 Ibidem, s. 66.
 80 Å. Seierstad, op. cit., s. 400.
 81 W tym sensie rację ma K. Theweleit wskazując, że zamordowane na wyspie Utøya ofiary odegrały 
rolę materiałów reklamowych dla manifestu Breivika. Zob. K. Theweleit, op. cit., s. 143.
 82 H. Arendt, op. cit., s. 138.
 83 Ibidem, s. 70.
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jest to typowy mechanizm, który umożliwia zbrodniarzom zracjonalizowanie i zaakcep-
towanie dokonanych przez siebie zbrodni84. Przy takim postawieniu sprawy nie powinno 
nas zszokować, iż obaj w toku swoich procesów stwierdzają, że jedyne, czego żałują, 
to że liczba osób przez nich zabita była za niska85.

Podobnie przedstawia się również ambiwalencja cechująca poglądy polityczne 
i postawy Norwega i Niemca względem dwóch centralnych dla obu zbrodniarzy grup 
etnicznych. Breivik jeszcze w rok przed zbrodnią na wyspie Utøya odcinał się od skrajnej 
prawicy i usuwał wszystkich ze swoich kontaktów, którzy mieli na swoich stronach 
symbole ekstremistyczne, albowiem nie chciał mieć w kręgu neonazistów86. Mimo że 
lwią część swojego manifestu poświęcił ukazaniu zagrożenia ze strony świata islamskiego, 
w pewnym momencie apeluje, by pod żadnym pozorem nie kierować swojego gniewu 
na muzułmanów, których porównał do wody wyciekającej z pękniętej rury, zaś jako 
źródło wycieku wskazał norweski establishment87. Ten ambiwalentny stosunek do 
muzułmanów być może tłumaczy fakt, że Breivik w dzieciństwie przyjaźnił się 
z muzułmanami, a nawet łączyła go przelotna relacja z muzułmanką, a sam wielokrotnie 
podkreślał, że ceni cechy i wartości reprezentowane przez imigrantów z krajów arabskich. 
Podobnie Eichmann nie przejawiał żadnej „patologicznej nienawiści do Żydów”88, jak 
bowiem wskazywał, „osobiście” nigdy nie miał nic przeciwko Żydom, a przeciwnie, 
miał wiele powodów do sympatii dla narodu żydowskiego89. Podobnie jak młody Breivik, 
młody Eichmann w młodości zaangażował się w związek z Żydówką, przyjaźnił się 
z Żydami90, a co więcej, część rodziny jego matki miała żydowskie korzenie. Powyższe 
nie zmienia jednak faktu, że obaj jeszcze przed dokonaniem swoich zbrodni opowiadali 
się za deportacją odpowiednio Żydów91 czy muzułmanów92. 

Przy tym warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że w zbrodniach, za których doko-
nanie zostali skazani, odegrali zgoła odmienną rolę. O ile bowiem teza Eichmanna, że 
jego udział w Ostatecznym Rozwiązaniu był przypadkowy, a jego miejsce mógłby zająć 

 84 Por. A. Sołżenicyn, op. cit., s. 123. Autor zwraca uwagę na rolę ideologii w popełnianiu zbrodni. Jak 
wskazuje, choć w literaturze przedstawia się „czarne charaktery” jako zdające sobie sprawę, że nimi właśnie 
są i że ich duszę są czarne, to „w życiu tak nie bywa”. Sołżenicyn tłumaczy „Aby czynić zło, człowiek musi 
naprzód uznać je za dobro – albo za rzecz rozumną i zgodną z prawem […] Ideologia! – to ona dostarcza 
upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu – i koniecznej, wieloletniej odporności zbrodniarzowi”.
 85 Zob. K. Theweleit, op. cit., s. 206 i n.
 86 Å. Seierstad, op. cit., s. 174.
 87 Ibidem, s. 204. Zachował się zresztą spójnie z tym poglądem – przedmiotem ataku byli Norwedzy, a nie 
muzułmanie. Trudno jednak zakwalifikować polityczny obóz dla nastolatków jako emanację establishmentu. 
 88 H. Arendt, op. cit., s. 36.
 89 Ibidem s. 37 i n.
 90 Ibidem, s. 42.
 91 Równocześnie Eichmann wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie przypuszczał, że postulat deportacji 
Żydów w ostatecznym rozrachunku będzie oznaczał konieczność ich eksterminacji. Zob. H. Arendt, op. cit., 
s. 125 i n.
 92 Å. Seierstad, op. cit., s. 167-168.
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„prawie każdy inny Niemiec”93, jest co najmniej warta poddania dyskusji, o tyle nie ma 
wątpliwości, że Breivik sam zaplanował i wykonał zbrodnię, nie wykonując przy tym 
żadnych rozkazów. Opierając się na sprawozdaniu Arendt z procesu, trudno nie ulec 
wrażeniu, że gdyby Eichmannowi przyszło żyć w świecie Norwega, to ten niemal na 
pewno nie wkroczyłby na ścieżkę zbrodni. Cechą, która bowiem zgubiła Eichmanna, był 
nadmierny posłuch dla prawa, a nie patologiczna chęć jego łamania. Eichmann, który 
nie przyznając się do winy „w rozumieniu aktu oskarżenia”94, argumentował, że w swo-
im działaniu wykonywał prawowite rozkazy, oraz że „odczuwałby wyrzuty sumienia 
jedynie wówczas, gdyby nie wynikało to z otrzymanego rozkazu, to znaczy nie posłał 
milionów mężczyzn, kobiet i dzieci na śmierć, czyniąc to z wielka energią i najbardziej 
pedantyczną starannością”95. Niemiec argumentuje więc, że działał w zgodzie z prawem 
(pozytywnym) i wykonywał rozkazy osób, które legalnie sprawowały władzę. Nato-
miast Norweg, który również nie przyznaje się do winy („Przyznaję się do popełnienia 
czynów, ale nie przyznaję się do winy”96), powołując się na stan wyższej konieczności 
(„Działałem na podstawie prawa wyższej konieczności, w imieniu mego narodu, mojej 
kultury, mojej religii, mojego miasta i mojego kraju”97), w istocie wskazuje na prawo 
ponadpozytywne. Stwierdza, że w obliczu śmiertelnego zagrożenia, przed którym zna-
lazła się Europa, prawo pozytywne uchwalone przez marksistowskich zdrajców nie wią-
że go, a obowiązkiem jego jako Norwega jest obronić swoją ojczyznę przed unicestwie-
niem. Stąd, o ile ma rację Arendt stwierdzając, że Niemiec nie był „Jagonem ani 
Makbetem”, o tyle porównania te dużo lepiej pasują do Norwega98.

I właśnie w tym miejscu zarysowuje się największa różnica między Eichmannem 
a Breivikiem. Niemiec był człowiekiem, który niczego w życiu się tak nie bał jak uczu-
cia wolności. Stąd, kiedy tylko mógł, wstępował do różnych hierarchicznie zorganizo-
wanych organizacji i bezrefleksyjnie dawał posłuch rozkazom, które zwalniały go z ko-
nieczności myślenia, a w jego odczuciu także z odpowiedzialności. Świadczą o tym 
słowa, które Eichmann miał wypowiedzieć po kapitulacji III Rzeszy: „Poczułem, że 
czeka mnie trudne, pozbawione przywódcy, życie pojedynczego człowieka” oraz że [te-
raz] „nie dostanę od nikogo wytycznych, nikt mi już nie wyda żadnych rozkazów ani 
poleceń, nie będzie konsultacji w sprawie odnośnych rozporządzeń, słowem, czekało 
mnie życie, jakiego dotąd w ogóle nie znałem”99. Modyfikując przypowieść o Adamie 
i Ewie, można by rzec, że Eichmann byłby niczym męski odpowiednik Ewy, który do-

 93 H. Arendt, op. cit., s. 361.
 94 Ibidem, s. 35. 
 95 Ibidem, s. 36.
 96 Å. Seierstad, op. cit., s. 438.
 97 K. Theweleit, op. cit., s. 140.
 98 H. Arendt, op. cit., s. 372.
 99 Ibidem, s. 44. 
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stawszy rozkaz zerwania owocu od węża, uczynił to i stąd nie poczuwał się do odpowie-
dzialności za dokonany czyn100. Tym, co umyka Eichmannowi, jest oczywiście fakt, że 
zastosowanie się do rozkazu czy de facto zrzeknięcie się wyboru to także wybór, którego 
konsekwencje należy ponieść. Przypadek Breivika bardziej w tym sensie przystaje do 
oryginalnej narracji biblijnej przypowieści. O ile jego mentorzy mogliby zostać przy-
równani do kuszącego węża, to wybór, którego dokonał, odbywał się w warunkach wol-
ności. To z kolei pozwala w pełni przypisać Breivikowi odpowiedzialność i winę za jego 
czyny. W tym sensie teza o banalności zła ma zastosowanie do przypadku Breivika tylko 
w okrojonym zakresie. Breivik nie działał bowiem, tak jak Eichmann, w okoliczno-
ściach, kiedy zło było normą, a wyjątkowe było zachowanie dobre. Nie zgubił go prze-
sadny posłuch dla norm, a ich kompletne zignorowanie. O ile osobowość samego Nor-
wega (skłonność do banalizowania, samooszukiwania się, używanie „pustosłowia”, 
wygłaszania pozostających w sprzeczności ze sobą poglądów czy podkradanie cudzych 
myśli), czy to, co go tej zbrodni pchnęło, jest w istocie banalne, o tyle samo zło, którego 
się dopuścił, już nie. Można by oczywiście argumentować, że podobnie jak w przypadku 
Eichmanna, to, co kryło się za zbrodnią Breivika, to „czysta bezmyślność” i oderwanie 
od rzeczywistości, a sam Norweg, nie wiedział, co robi i w konsekwencji to właśnie brak 
wyobraźni i umiejętności spojrzenia na świat oczyma drugiego człowieka popchnął go 
do tej zbrodni101. Jak bowiem tłumaczy Arendt, banalność zła sprowadza się właśnie do 
tego, że „może ono wypełnić i spustoszyć cały świat, bo rozprzestrzenia się jak grzyb 
porastający powierzchnię” oraz, że „urąga myśli […] gdyż mylnie próbuje dotrzeć na 
pewną głębokość, sięgnąć do korzeni, w momencie zaś, gdy zajmie się złem jałowieje, 
bo dotyka nicość”102. Nie wydaje się jednak, by sama „czysta bezmyślność” Norwega 
pozwalała zrozumieć nikczemność zbrodni przez niego dokonanych.

W tym miejscu chciałbym rozwinąć, co miałem na myśli, stwierdzając, że to co 
pchnęło Breivika do zbrodni, było banalne. Choć nie jest moim celem kłaść Norwega na 
kozetkę103, trudno nie odnieść wrażenia, że kształt, jaki przybrały jego poglądy polityczne, 
ma ścisły związek z jego osobistymi przeżyciami i porażkami, a w szczególności deficy-
tem miłości do samego siebie. Jak bowiem można wyjaśnić fakt, że mężczyzna porzucony 
przez ojca i wychowywany przez matkę, za czołowy problem współczesności stawia femi-

 100 Warto przytoczyć tu słowa, które miał Eichmann wypowiedzieć w kontekście bycia tylko trybikiem 
w hierarchii: „W tym momencie doznałem jakby odczucia Poncjusza Piłata, bo poczułem się wolny od 
wszelkiej winy”. Zob. ibidem, s. 149.
 101 Tak o Eichmannie pisała H. Arendt, zob. ibidem, s. 372.
 102 Zob. dodatek: Odpowiedź Hannah Arendt na list Gershoma Scholema [w:] H. Arendt, op. cit., s. 403.
 103 Stanowczo sprzeciwia się temu K. Theweleit. Jak trafnie autor wskazuje, wszelkie analizy psycho-
logów być może okazałyby się słuszne, gdyby Breivik leżał na kozetce, ale nie leży na niej jednak, „nie jest 
obecny [tam] z zasady”. Zob. K. Theweleit, op. cit., s. 21. Nie oznacza to jednak, że sam oparł się tej poku-
sie: zob. ibidem, s. 97 i n.
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nizm i sugeruje, że na wypadek rozwodu dziecko powinno zawsze trafiać pod opiekę ojca? 
Co myśleć o człowieku, który w obliczu sugestii, że został odrzucony przez Fjordmana, 
stwierdza w emocjonalnym tonie, że to nieprawda, albowiem on nigdy w życiu i przez 
nikogo nie został odrzucony?104 Jak zrozumieć osobę, która pudruje się, jest w posiadaniu 
nadzwyczajnie dużej ilości kosmetyków, spędza wiele czasu na siłowni, nazywa się osobą 
„metroseksualną” i równocześnie jako jeden z problemów trawiących współczesność 
wskazuje homoseksualizm i upadek ideału męskości? Jak zrozumieć kogoś, kto z jednej 
strony podziwia muzułmanów za ich nieustępliwość i wyznawane wartości105, a z drugiej 
strony straszy islamską „powodzią” i „wojną demograficzną”? Który, hołdując męskim 
ideałom i nawołując do powrotu patriarchatu, płacze, kiedy w sądzie puszczono zmonto-
wany przez niego film?106 Choć odpowiedzi na te pytania nasuwają się same107, a pytania 
te można by mnożyć w nieskończoność, nie jest moim celem udzielać na nie odpowiedzi. 
Chodzi raczej o to, żeby pokazać, jak z jednej strony niespójne były przemyślenia Norwe-
ga, a z drugiej, że za nie-banalnym złem dokonanym przez Breivika stoi cały splot wyda-
rzeń z jego życia, w gruncie rzeczy banalnych i typowych. Historia Breivika okazuje się 
bowiem smutną historią o odrzuceniu108, o szukaniu przynależności i niemożności jej osią-
gnięcia109, poszukiwaniu akceptacji i uznania, o braku miłości własnej i narastającym kon-
flikcie pomiędzy jednostką a wspólnotą, w której przyszło jej żyć.

Wnioski5. 

Mimo że celem tego artykułu nie jest dawanie prostych odpowiedzi, a raczej zachę-
ta do refleksji, pozwolę sobie zaprezentować swoje stanowisko oraz krótko podsumować 
niniejsze opracowanie. Po pierwsze uważam, że trudno zgodzić się z głosami sugerujący-
mi, iż Breivik ośmieszył norweski wymiar sprawiedliwości. Prawo karne nie może być 
pisane pod jednostkowy przypadek, jakim była zbrodnia dokonana przez Norwega. Przy-
woływane liczby są bezwzględne. Norweski system penitencjarny należy do jednych 
z najbardziej skutecznych na świecie i cechuje się zarówno bardzo niskim odsetkiem 
osadzonych, jak i niskim odsetkiem powrotu na drogę przestępczą. Co więcej, nie wyda-

 104 Å. Seierstad, op. cit., s. 480.
 105 Najwidoczniej racje ma Klaus Theweleit, stwierdzając, że strukturalnie Breivik jest „patriarchalnym 
muzułmaninem” czy może raczej „dżihadystą”. Zob. K. Theweleit, op. cit., s. 100-101. 
 106 Å. Seierstad, op. cit., s. 442.
 107 Warto w tym kontekście przytoczyć wypowiedź Norwega „Jeśli ma się w sercu ten rodzaj bólu, co 
my, to człowiek wie, że aby go powstrzymać, trzeba też zadać ból”, ibidem, s. 401. Również zaskakująco 
szczerze zabrzmiała wypowiedź Breivika na pytanie o czułe punkty. Norweg odpowiedział „Bycie nieko-
chanym. Człowiek chyba najbardziej się boi, że nikt go nie będzie kochał. Albo cenił”, ibidem, s. 434.
 108 Ibidem, s. 479.
 109 Ibidem, s. 521.
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je się, by Breivik zdołał ośmieszyć czy unicestwić wartości wyznawane przez Norwegów. 
Norwegia zwyciężyła i przetrwała, a o porażce moglibyśmy mówić, gdyby Breivik zmu-
sił Norwegię do wyrzeczenia się swoich ideałów. Natomiast to, co pobrzmiewa w wypo-
wiedziach cytowanych polityków i publicystów, to silne pragnienie, by liberałowie przy-
znali się do błędu. Ten sam cel przyświecał Breivikowi. I to właśnie ta dziwaczna 
wspólnota interesów może wyjaśniać, dlaczego w wielu wypowiedziach prawicowych 
komentatorów pobrzmiewa nutka sympatii dla zbrodniarza. Zdaje się, że nie można też 
zgodzić się z J. Nesbø. Uważam, że to, jak norweski wymiar sprawiedliwości obszedł się 
z Breivikiem, jest najlepszym dowodem, że Norwegia ze swoją ideą humanitaryzmu 
„wciąż istnieje”. O ile można zrozumieć, że 22 lipca był swego rodzaju wybudzeniem 
Norwegów z idyllicznego snu, to był to tylko sen. Nie ma na świecie społeczeństwa, któ-
re byłoby pozbawione elementu zła. Jak już sobie powiedzieliśmy, zło jest immanentnym 
elementem wolności. Stąd sama obecność zła w danym społeczeństwie jeszcze nic nam 
o nim nie mówi. Znacznie bardziej interesującym jest, jak społeczeństwo reaguje na zło, 
jak sobie z nim radzi. Bez względu natomiast jak byśmy oceniali kulturę i model społe-
czeństwa norweskiego, Norwegowie w zderzeniu ze złem zachowali twarz i jeszcze moc-
niej opowiedzieli się za wyznawanymi przez siebie wartościami110. Jeżeli bowiem wie-
rzymy w prawa człowieka, przysługujące jednostce bez wyjątku, tylko z racji tego, że jest 
istotą ludzką, to zwycięstwo Breivika przed norweskim sądem w sprawie o nieludzkie 
zachowanie należy uznać za zwycięstwo państwa prawa111. 

Doszukując się analogii między Eichmannem a Breivikiem, należy uznać, że teza 
o banalności zła tylko w ograniczonym zakresie znajduje zastosowanie do tego drugie-
go. To, co stoi za zbrodnią Norwega, niewątpliwie zdaje się być bardzo banalne i typo-
we. Jak bowiem wskazywałem, ani ideologia polityczna, na którą się powoływał, ani 
porażki, których doznał w życiu, nie wydają się niczym niezwykłym czy też rzadkim. 
Natomiast zło, którego dokonał, na miano banalnego już nie zasługuje. Breivik działał 
w sytuacji wyboru, a dokonana przez niego zbrodnia uderzyła w podstawy wartości 
wyznawanych przez współczesne społeczeństwa. Równocześnie chciałbym zaznaczyć, 
że próba zastosowania tezy o banalności zła do Breivika nie jest próbą obrony jego 

 110 Na marginesie dodam, że nie jest moim celem idealizowanie Norwegii ‒ nie jest tak, że jest to jakieś 
idylliczne miejsce, inne od wszystkich znanych nam współczesnych państw. Zob. M. Sandbu, Norway lost 
its innocence a long time ago, „The Financial Times”, 24 czerwca 2011, https://www.ft.com/content/
cf96aff6-b61e-11e0-8bed-00144feabdc0 [dostęp: 02.11.2016].
 111 Jak wskazano w cytowanym artykule, chociaż „ekstremiści tacy jak Breivik, mordercy z Państwa 
Islamskiego czy Naziści swego czasu rzucają wyzwanie naczelnym zasadom poprzez dehumanizacje ich 
ofiar w imię zgubnej ideologii”, to sprawa Breivika pokazuje, że w państwie prawa „prawa nie są przyzna-
wane ze względu na zachowanie czy moralność ‒ są i muszą być uniwersalne”. Zob. Redakcja, In Norway, 
a Victory for the Rule of Law, „The New York Times”, 24 kwietnia 2016, http://www.nytimes.com/2016/04/24/
opinion/in-norway-a-victory-for-the-rule-of-law.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FBreivik%2C%20
Anders%20Behring%20%20 [dostęp: 02.11.2016].

https://www.ft.com/content/cf96aff6-b61e-11e0-8bed-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/cf96aff6-b61e-11e0-8bed-00144feabdc0
http://www.nytimes.com/2016/04/24/opinion/in-norway-a-victory-for-the-rule-of-law.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FBreivik%2C%20Anders%20Behring%20%20
http://www.nytimes.com/2016/04/24/opinion/in-norway-a-victory-for-the-rule-of-law.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FBreivik%2C%20Anders%20Behring%20%20
http://www.nytimes.com/2016/04/24/opinion/in-norway-a-victory-for-the-rule-of-law.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FBreivik%2C%20Anders%20Behring%20%20
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poczynań czy poszukiwaniem okoliczności łagodzących. Wręcz przeciwnie. Moje roz-
ważania o genezie zła to próba wykazania, że granica między dobrem a złem przebiega 
w sercu każdego człowieka. Stąd, choć potępienie Norwega jest konieczne i potrzebne, 
to nie możemy na nim poprzestać. Jak już wskazywałem, to, co odróżnia Breivika od 
jego internetowych idoli, to fakt, że potraktował on produkowane przez nich treści 
„zbyt dosłownie” i nie zadowolił się, tak jak oni, samym nawoływaniem do zbrojnej 
rewolucji, a postanowił wcielić ją w życie. W tym sensie, choć nie wpływa to w żaden 
sposób łagodząco, Breivik jest osobnikiem przypadkowym112. Jest tym, w którym zło 
wynikające z nienawistnych ideologii zogniskowało się i ziściło. Samo ukaranie Nor-
wega, jakkolwiek słuszne, nie uczyni jeszcze świata lepszym – w Internecie wciąż na-
potkamy treści, które zainspirowały Norwega, a idąc za intuicją Arendt, jest kwestią 
czasu, kiedy zbrodnie przez niego dokonane zostaną powtórzone. I właśnie takie kom-
pleksowe spojrzenie na zło i jego korzenie może nam pomóc, by zacząć skupiać się 
przede wszystkim na przyczynach, a dopiero w dalszej kolejności na skutkach. Cytując 
bowiem słowa przypisywane K. Gottesmanowi: „Zło nienazwane i nierozliczone prze-
staje być traktowane jako zło i staje się częścią normalnego życia”. Skupiwszy się tylko 
na skutkach, ryzykujemy, że „zło pierwotne” zostanie nierozpoznane i stanie się „czę-
ścią normalnego życia”. Wtedy zaś będzie już za późno, by zapobiec kolejnej zbrodni 
i dramatowi kolejnych istnień.

 112 Por. uwagi Arendt na temat „przypadkowości” Eichmanna: H. Arendt, op. cit., s. 375.
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