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Szanowni Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Zeszytów 

Naukowych Collegium Balticum. Zawierają one nie tylko artykuły pracow-

ników naszej Uczelni, ale również prace przedstawicieli innych uczelni pol-

skich oraz artykuły autorów spoza granic naszego kraju. 

Zeszyty zawierają następujące działy Bezpieczeństwo wewnętrzne, Peda-

gogika, Filozofia i antropologia kulturowa.  
 

Najliczniejszą grupę, liczącą osiem artykułów tworzą prace mieszczące 

się w dziale Bezpieczeństwo wewnętrzne. Mają one charakter politematycz-

ny. Traktują o problemach teoretyczno-filozoficznych, historycznych i za-

gadnieniach charakteryzujących realia bezpieczeństwa wewnętrznego w Pol-

sce i poza jej granicami.  

Wybitny filozof francuski Étienne Balibar w artykule, Politeia konstatuje 

krach dotychczasowego modelu państwa i zastanawia się nad możliwością 

stworzenia prawdziwego demokratycznego uczestnictwa w życiu publicz- 

nym poprzez powrót do greckiej idei politeia w wersji arystotelesowskiej, 

stanowiącej najlepszą formę ustroju politycznego. Andrzej Staroń w intere-

sującej pracy Balibarowska propozycja równowolności przybliża czytelni-

kom jedno z podstawowych pojęć É. Balibara – pojęcie „równowolności”. 

Wyjaśnia ono, że jej istotą jest „prawo do poszanowania praw”. Praca Stani-

sława Piskorza Suwerenność a bezpieczeństwo. Lewiatan vs. Behemot, czyli 

wycinki z politycznej ikonologii w obrazowy sposób przedstawia pochodze-

nie obu symboli i ich rozumienie w ramach chrześcijaństwa oraz krótką hi-

storię przemian ich znaczenia do dnia dzisiejszego i możliwość różnych in-

terpretacji tych symboli. Artykuł Waldemara Potkańskiego Radykalny model 

bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wykorzystanie formacji policyjnych 

w okresie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. informuje czytelników w ja-

ki sposób mądrze i odpowiedzialnie udało się Polakom stworzyć w czasie 

powstania kościuszkowskiego skuteczny model bezpieczeństwa publiczne-

go, umożliwiający okiełznanie radykalnych nastrojów społecznych u schył-

ku XVIII wieku. Marlena Borowicz-Nowakowska w interesującej pracy 

Analiza metod popełniania przestępstw na seniorach w kontekście klasycz-

nych reguł wywierania wpływu społecznego przedstawia i wnikliwie analizu-
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je metody popełniania przestępstw na seniorach, skupiając się głównie na 

metodach „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestrzega przed ewoluowaniem 

metod przestępstw popełnianych na seniorach, np. wykorzystywaniem inter-

netu w trakcie ich popełniania. Autorki Elżbieta Żywucka-Kozłowska oraz 

Kazimiera Juszka w artykule Zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców du-

żych osiedli mieszkaniowych w Polsce dzielą zagrożenia na dwie grupy – za-

grożenia zależne i niezależne od człowieka. Szeroko omawiają zagrożenia 

kryminalne, pożarowe oraz zagrożenia z obszaru patologii społecznej. Boga-

te i konstruktywne treści zawiera praca Stanisława Kotlickiego Ochrona 

dóbr kultury w Rzeczypospolitej Polskiej. Autor szeroko omawia pojęcia 

dóbr kultury, zabytku i dziedzictwa narodowego. Zaznajamia czytelników 

z międzynarodowymi i krajowymi dokumentami w zakresie ochrony dóbr 

kultury oraz stosowaniem zawartych w nich treści w praktyce. Praca Toma-

sza Wierenki Wybrane narzędzia i rozwiązania teleinformatyczne zastoso-

wane w zarządzaniu kryzysowym zawiera bogaty rejestr narzędzi, rozwiązań 

i systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu kryzy-

sowym oraz opis ich stosowania.  
 

Dział Pedagogika zawiera siedem różnych tematycznie artykułów. 

Étienne Balibar w interesującej pracy Aequa Libertas. Etat, Représentation, 

Education stwierdza, że systemami edukacyjnymi rządzi zasada merytokra-

tyczna, która tworzy hierarchię wiedzy i jest jednocześnie hierarchią władzy, 

ponieważ w większości obywatele nie mogą uczestniczyć w życiu publicz-

nym z wyselekcjonowanymi i wykształconymi elitami z racji niedostatecz-

nej wiedzy i kompetencji. É. Balibar uważa, że konieczna jest „de-

demokratyzacja” systemu edukacji. W artykule Jespera Juula uwagi 

o zmianach w oświacie Leszek Pawelski podejmuje próbę wskazania niektó-

rych obszarów szkolnych, które można i trzeba zmieniać, ponieważ ucznio-

wie polscy powinni uczęszczać do szkół o poziomie europejskim, które 

przygotują ich do życia w stale zmieniającej się rzeczywistości. Artykuł za-

wiera osiem istotnych tez wskazujących, w jakim kierunku powinny iść 

zmiany w polskiej oświacie. Do dokonywania zmian w syste-mie wychowa-

nia młodzieży namawia również Jolanta Grębowiec-Baffoni w pracy Ovvero 

sul coraggio di pensare nella contemporanea „macchina socjale”. Autorka 

pisze, że we współczesnym świecie człowiek funkcjonuje wewnątrz machi-

ny społecznej, którą rządzi pieniądz. Nie nadążając za szybko zmieniającą 

się technologią traci zdolność kreatywnego myślenia, czuje się samotny 

i zagubiony. Autorka motywuje do respektowania w procesach wychowania 
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słów Immanuela Kanta „Miej odwagę posługiwania się własną inteligencją”. 

W bogatym w walory poznawcze artykule O silniejszy kontakt człowieka 

z książką – pedagogiczne projekty Heleny Radlińskiej Danuta Tomczyk za-

warła wiedzę na temat życia i działalności w zakresie czytelnictwa i biblio-

tekarstwa wybitnej przedstawicielki pedagogiki społecznej oraz roli książki 

w wychowaniu dzieci i młodzieży. Elżbieta Błaszczyk-Kubielska w swoim 

artykule Istota ewaluacji procesu kształcenia kursowego poruszyła problem 

ważny i istotny, słabo opracowany w literaturze przedmiotu. Podała własną 

definicję ewaluacji, wiążąc jej proces z koniecznością refleksji wykładow-

ców nad własną pracą pedagogiczną. Nowatorskie ujęcie tematu prezentują 

Wiesław W. Kubielski i Elżbieta Błaszczyk-Kubielska w pracy Możliwości 

wykorzystania subiektywnych kryteriów efektywności kształcenia do oceny 

kształcenia kursowego. Przedmiotem rozważań Autorów stały się dwa kryte-

ria subiektywne – motywy wyboru kształcenia w formach kursowych oraz 

zdolności umysłowe, percepcyjne i psychomotoryczne uczestników kursów. 

W artykule Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie – jako ogniwo systemu 

resocjalizacji w Polsce Paweł Radziszewicz zaprezentował funkcjonowanie 

wymienionego w powyższym tytule schroniska, uwzględniając jego struktu-

rę, zadania, cele i ofertę resocjalizacji. Praca zawiera również informację na 

temat zagrożeń pojawiających się w schroniskach dla nieletnich i zakładach 

poprawczych.  
 

Dział Filozofia i antropologia kulturowa zawiera tylko dwa artykuły.  

Praca Stanisława Piskorza stanowi trzecią część tryptyku Fenomenologia 

transcendentalna Edmunda Husserla. Krótki kurs. Część ta nosi tytuł Feno-

menologia świata transcendentnego. Autor prezentuje fenomenologię Ed-

munda Husserla w aspekcie świadomości świata transcendentnego i przy jej 

pomocy analizuje strukturę doświadczenia rzeczywistego świata. Artykuł 

zawiera bogatą treść, interesujące przemyślenia i wnioski Autora. Magdale-

na Geraga w pracy Przepraszam, którędy na e-cmentarz zawarła bogatą 

i rzetelną wiedzę na temat istnienia i funkcjonowania cmentarzy w świecie 

realnym i wirtualnym. Relacje Autorki ilustrują fotografie obiektów. 

       

 

       Redakcja 
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ÉTIENNE BALIBAR 

POLITEIA 
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demokracja, obywatelskość, politeia 

 

POLITEIA 

 

Streszczenie 

Konstatując krach dotychczasowego modelu państwa, mogącego stwo-

rzyć warunki prawdziwego demokratycznego uczestnictwa w życiu publicz-

nym, Etienne Balibar zastanawia się nad powrotem do greckiej idei politeia, 

szczególnie w wersji arystotelesowskiej, stanowiącej – według tego filozofa 

– najlepszą formę ustroju politycznego. Grecki termin politeia, został w cza-

sach rzymskich przetłumaczony jako res publica, zaś angielscy myśliciele 

wieku klasycznego używali terminu polity, a następnie common-wealth, 

przyjmując alternatywnie dwie etymologie antyczne. Właśnie te terminy 

wpłynęły na rozpowszechnione dzisiaj wyobrażenie uniwersalności formy 

politycznej i prawnej i proces stopniowego przejścia od cité do formy pań-

stwa-narodu, a następnie organizmów post-narodowych, czyli przestrzeni 

kosmopolitycznej jako takiej. Balibar w swoim tekście zastanawia się, 

w jakiej mierze znaczenie kategorii politeia uległo historycznym  zmianom 

i czy w rzeczywistości nie stała się ona po części swoistą mistyfikacją ide-

ologiczną. W kontekście tych rozważań historyczno-lingwistycznych Balibar 

wysuwa ideę wspólnoty politycznej „niejednomyślnej”, opartej na „różnicz-
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ce tendencji w łonie społeczeństwa obywatelskiego” w nieustannie odna-

wianej „dynamicznej równowadze”. Dla Balibara ustanowienie prawdziwej 

obywatelskości (szczególnie europejskiej) nie może opierać się na traktacie 

konstytucyjnym, bowiem jest ona dla niego przede wszystkim realnym 

uczestnictwem w permanentnym odtwarzaniu demokracji. Politeia, „konsty-

tucja” nie jest już w tym kontekście tekstem prawnym, ale „konstytuującym 

procesem”, nieustannie ponawianym tworzeniem nowej postaci historycznej 

obywatela. 

 

 

Keywords 

democracy, citizenship, politeia 

 

POLITEIA 

 

Abstract 

Having asserted the failure of state model as we know it as space of real 

democratic participation in public life, Etienne Balibar considers the possi-

bility of returning to the Greek concept of politeia, especially in its Aristote-

lian version, which – according to the philosopher – is the best form of po-

litical organization. The Greek term politeia was translated by the Romans 

as res publica, while English classical thinkers used the term polity, and later 

commonwealth, using both ancient etymologies. These terms resulted in a 

now common concept of universal political and legal form, and the process 

of gradual move from cité to state-nation, and then to post-nation bodies, or 

cosmopolitan space. In his paper, Balibar discusses to what extent the mean-

ing of the term politeia has undergone historical changes and whether in fact 

it has not becomes a certain ideological mystification. Within these historical 

and linguistic considerations, Balibar proposes a concept of a non-

unanimous political community, based on the difference in tendencies within 

civil society, in a constantly renewed dynamic balance. For Balibar, a true 

citizenship (especially European one) cannot be founded on constitution, as 

its essence is, above all, to truly participate in permanent re-production of 

democracy. Politeia, the “constitution” in this context is no longer a legal 

document, but a constitutive process, continuously repeated creation of a 

new historical figure of a citizen. 
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L’époque dans laquelle certaines nations européennes ou nées de 

l’expansion européenne se percevaient elles-mêmes comme le centre du 

monde a pris fin. Différents critiques de la perspective eurocentrique ont 

entrepris de démontrer que les problématiques de la philosophie politique 

classique ne s’appliquent pas à «la plus grande partie du monde» (most of 

the world) (Chatterjee). Pourtant il doit être encore possible de conférer à des 

constructions politiques appartenant à la tradition occidentale le caractère de 

l’universalité. Non pas au sens d’une universalité extensive, territoriale et 

englobante, mais plutôt au sens d’une universalité intensive, qui fait 

idéalement des institutions politiques l’instrument d’une universalisation des 

rapports sociaux, le moyen de réduire les barrières qui séparent les citoyens 

et de renverser les dominations qui les asservissent. Même si, à l’évidence, 

les deux perspectives ne peuvent être totalement indépendantes l’une de 

l’autre. 

L’actualité donne à de telles interrogations un caractère soudain plus ur-

gent et les concentre autour de certain termes névralgiques, qui ne sont pas 

les plus faciles à traduire d’une langue dans une autre, alors même qu’ils 

relèvent d’un espace historique et culturel commun. Le plus immédiatement 

évident est sans doute celui de constitution, puisqu’il est question 

périodiquement d’adopter, selon différentes procédures nationales, une 

«constitution pour l’Europe» et de marquer ainsi solennellement sa trans-

formation en un ensemble autonome, aux caractéristiques nouvelles, sans 

véritable précédent dans l’histoire. Le mot italien de costituzione (équivalent 

à „constitution” en français ou en anglais), serait en allemand Verfassung, et 

en grec moderne syntagma, ce qui met l’accent sur la construction du corps 

politique, la réunion de ses parties et la production institutionnelle de l’unité 

ou de l’intérêt public. Mais il y a de grandes chances pour qu’un esprit de 

formation philosophique européenne se sente ici conduit, à la fois par le sen-

timent linguistique, et par l’histoire des débats sur l’essence du politique et 

sur sa traduction juridique, vers un autre terme originairement forgé par la 

Grèce antique : celui de politeia, que les Latins ont „traduit” en res publica, 

et les anglais de l’âge classique en polity, puis en common-wealth, adoptant 

alternativement les deux étymologies antiques. C’est autour de ces termes 

que s’est constituée la représentation, toujours largement partagée 

aujourd’hui, d’une universalité de la forme politique et juridique et de son 

mouvement d’extension progressive, de la cité à l’Etat-nation, et de celui-ci 

aux ensembles post-nationaux, voire à l’espace cosmopolitique comme tel. 
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Mais du même coup se pose de façon aiguë la double question de savoir 

dans quelle mesure la signification d’une telle catégorie comporte un noyau 

de signification invariante, et si son transfert hors du cadre désormais très 

lointain de son élaboration initiale, ne comporte pas en réalité une énorme 

part d’illusion et de mystification idéologique. Ce sont ces raisons, parmi 

d’autres, qui nous conduisent à une esquisse de réflexion sur l’actualité de 

l’idée de politeia, notamment dans sa conception aristotélicienne, et sur le 

caractère ou les limites de son universalité propre. 

 Pour la première fois, peut-être, depuis qu’Aristote avait tenté de 

décrire les formes de l’organisation des cités de la Grèce antique et de leur 

attribuer une norme d’équilibre interne à la fois rationnelle et conforme à la 

nature, la possibilité se présente de penser comme les deux aspects d’un 

même problème, et donc finalement sous un seul concept qu’on pourrait 

appeler „constitution de citoyenneté”, les deux aspects qui se recouvraient 

étroitement dans la notion grecque de politeia. C’étaient d’une part la 

réciprocité, la distribution et la circulation du „pouvoir”, de „l’autorité” 

(archè) entre les titulaires du droit de cité, et d’autre part l’organisation des 

fonctions d’administration et de gouvernement (ou „magistratures”) dans un 

système d’institutions juridiques. Cette coïncidence, la politeia antique 

l’avait réalisée de façon réelle, bien que dans des limites extrêmement 

étroites, et sous condition de certaines exclusions massives. Mais le devenir 

ultérieur de l’Etat l’avait irrémédiablement dissociée, en conséquence de la 

constitution des souverainetés territoriales et du rassemblement des popula-

tions sous des identités ethniques ou religieuses exclusives, quasi-

héréditaires. Or voici qu’elle se présente à nouveau comme une hypothèse de 

travail, une possibilité dans le cadre de ce qu’on appelle la „mondialisation” 

et des constructions politiques post-nationales.  

Une possibilité n’est évidemment pas une nécessité, peut-être même pas 

une probabilité, car ce n’est pas la tendance dominante aujourd’hui. On 

assisterait plutôt à une prolifération et à une fortification accrue des 

frontières, qui détermine aussi un changement de leur statut. Mais ce pourrait 

aussi être la question qui, de façon insistante, revient travailler les contradic-

tions et les apories de la déterritorialisation et de la reterritorialisation des 

rapports de pouvoir. Ce pourrait être la question qui sous-tend l’alternative 

multiforme aux processus de neutralisation et finalement d’anéantissement 

du politique liés à la domination de l’économie capitaliste de marché et de la 

technologie des communications. Celle qui correspond au „beau risque” 
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(kalos kindunos, disait Platon, Phédon, 114 d) d’une continuation du 

politique, comme renouvellement ou reconstitution par-delà l’épuisement 

relatif de ses formes proprement modernes.  

Cette hypothèse, il faut l’explorer en particulier en nous demandant 

comment on peut soutenir sans irréalisme le paradoxe d’une constitution de 

citoyenneté à la fois ouverte, transnationale ou „cosmopolitique”, et 

évolutive, „expansive” pour reprendre la catégorie de Gramsci à propos de la 

démocratie (Gramsci) ou toujours encore „à venir”, pour reprendre une for-

mulation insistante dans tous les derniers travaux de Jacques Derrida. Donc 

aussi nécessairement conflictuelle. Une citoyenneté qui serait encore inspirée 

par le modèle de la politeia, mais au prix du retournement ou de l’inversion 

de la plupart des présupposés anthropologiques sur lesquels celle-ci reposait. 

La „constitution de citoyenneté” et „l’invention de la démocratie” 

Repartons de la signification que revêtait la politeia dans le contexte de la 

cité grecque, et tentons de dessiner à grands traits quelques-unes des tensions 

qui la caractérisaient, en particulier dans la présentation que nous en donne 

Aristote. C’est quasiment un lieu commun parmi les hellénistes, les philoso-

phes, les historiens du droit, d’expliquer que la signification du mot grec 

Politeia, non seulement recouvre des contenus différents d’un auteur à 

l’autre, mais „diverge” entre deux sémantiques hétérogènes. Il s’agit là 

évidemment d’un anachronisme. Lorsqu’Aristote emploie deux fois le mot 

politeia, dans deux contextes distincts, le terme recouvre sans doute une sig-

nification complexe, évolutive, mais ne comporte évidemment pas des sens 

radicalement différents. Cet anachronisme est révélateur du fossé qui s’est 

creusé entre l’institution du politique dans le contexte de la cité grecque, 

particulièrement athénienne, auquel se réfère Aristote, et dans les conditions 

de l’Etat-nation moderne, y compris sous sa forme démocratique, où nous le 

reprenons à notre compte pour identifier ce qui distingue singulièrement un 

„corps politique” d’autres groupements ou associations.  

On citera ici Francis Wolff, éminent spécialiste de la pensée du Stagirite, 

dans son article  „Polis” du Vocabulaire Européen des Philosophies (Cassin 

2004) : „La polis n’est ni la nation, ni l’Etat, ni la société (…) Ce qui 

constitue la polis, c’est l’identité de la sphère du pouvoir (qui pour nous 

relève de „l’Etat”) et de la sphère de la communauté (qui pour nous 

s’organise en „société”), et c’est à cette unité que chacun se sent 

affectivement lié (et non à la „nation”) (…) C’est pourquoi la polis, ce n’est 

ni l’Etat ni la société, mais la „communauté politique”. Cette particularité 
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explique aussi la dichotomie des sens de politeia. Si le polites, c’est celui qui 

participe à la polis, la politeia, ce peut être soit le lien subjectif du politès à la 

polis, c’est-à-dire la manière dont la polis comme communauté se distribue 

entre ceux qu’elle reconnaît comme ses participants (la “ citoyenneté ”), soit 

l’organisation objective des fonctions de gouvernement et d’administration, 

c’est-à-dire la manière dont le pouvoir de la polis est assuré collectivement 

(le “ régime ”, la „constitution”) (…)” Et notre collègue  se réfère à la 

fameuse tripartition des régimes politiques, selon que le pouvoir est exercé 

par un seul, par plusieurs, ou par tous les citoyens, qui a longtemps dominé 

la philosophie politique. Il évoque implicitement la fluctuation, chargée de 

jugements de valeur, qui affecte le nom de chacun des régimes (tyrannie ou 

monarchie, aristocratie ou oligarchie, démocratie ou isonomie). Ce qui le 

conduit à signaler le problème crucial pour l’interprétation de la pensée 

d’Aristote, à savoir le fait que celui-ci utilise encore le même mot de 

politeia, en lui conférant par conséquent, au moins en apparence, une 

troisième signification, redondante ou réflexive, pour désigner le régime 

constitutionnel „par excellence”, qui distribue le pouvoir entre tous les 

citoyens selon la norme du „bien commun” (pros to koinon sumpheron).  

Mais on peut proposer une autre lecture. Le terme politeia n’a jamais 

qu’une seule signification, même si, en français ou en italien moderne, nous 

sommes obligés de la rendre par une expression composée, par exemple 

„constitution de citoyenneté”, en prenant „constitution” dans son sens 

complet : non seulement celui d’un texte juridique, mais celui d’un 

processus historique constituant, ou d’une formation sociale et 

institutionnelle. Il s’agit toujours de „former” ou de „configurer” le citoyen, 

porteur de l’action politique, en définissant un ensemble articulé de droits, de 

devoirs et de pouvoirs, et en prescrivant les modalités de leur exercice. C’est 

de cela qu’il s’agit aujourd’hui plus que jamais, par exemple lorsqu’on nous 

parle de doter l’Europe fédérale ou confédérale d’une «constitution», quelles 

que soient les formes plus ou moins insatisfaisantes sous lesquelles cet 

objectif a été visé pour l’instant. En dernière analyse la validité, la 

cohérence, la solidité temporelle d’un tel projet se jugera d’après la façon 

dont elle définira de nouveaux droits, de nouveaux devoirs, de nouveaux 

pouvoirs, selon qu’elle réussira (ou non) à donner naissance à une nouvelle 

figure historique du „citoyen”. Il n’est pas certain qu’elle y parvienne, c’est 

le moins qu’on puisse dire, ne serait-ce qu’en raison de la fragilité du cadre 

géopolitique dans lequel le problème et posé, de la puissance des intérêts qui 
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s’y opposent, et de la violence des tensions sociales qui l’affectent désormais 

dans le cadre de la mondialisation économique. Mais il est clair que si elle y 

parvenait, quelque chose de la puissance, de l’énergie intrinsèque du vieux 

concept se trouverait d’une certaine façon réactivé, bien qu’avec un contenu 

et dans un contexte tout à fait différents. 

Mais retournons encore une fois à la façon dont Aristote présentait la sig-

nification de la politeia antique, en particulier dans le Livre III des 

«Politiques» (Ta Politika), où ce concept fait l’objet d’une définition en trois 

temps, selon une progression dialectique ou une approximation successive 

tout à fait remarquable. Cette progression énonce les trois caractéristiques 

suivantes : 

(1) Premièrement (définition la plus générale, la plus abstraite, donnée 

par exemple en 1275 a 30), une politeia existe, c’est-à-dire qu’il y a 

effectivement des „citoyens” et par conséquent un «droit de cité», là où les 

individus qui la constituent  et qui circulent eux-mêmes entre les différentes 

positions de pouvoir exercent une aoristos archè : un pouvoir illimité, per-

manent dans le temps, mais aussi indéfini dans son objet et ses modalités, 

qui fait d’eux les „souverains», les «maîtres» de la communauté à laquelle ils 

appartiennent eux-mêmes (kurioi ou kuriôtatoi).  

(2) Deuxièmement (définition principale, discriminante, donnée par 

exemple en 1277 a 25), il y a politeia pour ceux qui, alternativement, et selon 

les circonstances, sont en position tantôt de donner des ordres (archein) 

tantôt de les recevoir (archesthai), donc tantôt commandent tantôt obéissent, 

et entre qui en ce sens circule librement le pouvoir.  

(3) Enfin, troisièmement (définition finale, donnée par exemple en 1282 a 

25 et sv., et reprise au Livre V, en 1301 a 25), il y a politeia là où les 

pouvoirs ou „magistratures” (archai toujours) sont distribués 

„proportionnellement” (isôs) entre les citoyens selon leurs compétences ou 

leurs capacités, conformément à la loi (nomos). Aristote y exprime ce qu’il 

croit ou veut être la figure concrète, stable, de la cité, qui lui permet 

d’atteindre effectivement son but naturel, le bien commun ou la possibilité 

de la „bonne vie” pour les membres de la cité. 

Chacun des moments de cette progression, évidemment orientée par la 

„préférence” politique qu’il s’agit pour Aristote de fonder à la fois en raison 

et en nature - ce qu’on peut appeler son parti-pris idéologique - ouvre des 

problèmes fondamentaux. Evoquons-les schématiquement, avant de passer à 

l’examen des raisons pour lesquelles une telle formulation synthétique du  
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problème de la citoyenneté a été, d’une certaine façon, „perdue” lorsque cel-

le-ci est sortie du cadre de la cité, tout en continuant à hanter l’espace 

politique comme un idéal ou un refoulé. 

En ce qui concerne l’idée de la magistrature indéterminée (l’archè 

aoristos), elle est clairement associée à l’une des thèses les plus radicales 

d’Aristote, qui l’inscrit dans la continuité des reformes inscrites par 

l’Athènes classique sous la catégorie de l’isonomia, le rapproche de certains 

Sophistes et l’oppose nettement à Platon : à savoir idée que l’essence, ou le 

fondement, de tout régime politique est la souveraineté de ses propres 

citoyens. Il serait contradictoire, dit Aristote, que le pouvoir n’appartienne 

pas en dernière instance a ceux au bénéfice de qui il est institué. Cette thèse 

n’a cessé de faire problème : elle a été systématiquement attaquée par les 

traditions politiques autoritaires au nom d’une variante ou une autre de l’idée 

selon laquelle la masse des citoyens est incapable de se gouverner elle-

même. Mais elle a été périodiquement réaffirmée : par Machiavel, par Rous-

seau, par le jeune Marx, par Tocqueville, plus près de nous par Arendt, et 

elle a fini par apparaître indissociable de l’idée même d’un universalisme 

politique. A-t-elle un caractère utopique, ou encore purement formel et 

symbolique ? Ce pourrait être le cas, mais Aristote lui donne quand même un 

contenu précis, en disant qu’elle correspond pour la masse des citoyens à la 

participation effective aux deux grandes responsabilités que sont, d’une part 

le boulein, la délibération et la décision dans le cadre de l’assemblée du 

peuple, d’autre part le krinein, c’est-à-dire l’exercice des fonctions 

judiciaires. Il ouvre ainsi, non pas à proprement parler la question de la divi-

sion des pouvoirs, mais celle de savoir s’il peut exister des domaines 

„réservés” de la vie politique qui échapperaient par nature  à la compétence 

des citoyens. Et d’autre part, il pose la question de savoir si la souveraineté 

du peuple peut devenir purement „représentative”, se transformer en une fic-

tion juridique, ou si elle doit aussi comporter toujours une part de participa-

tion réelle, de citoyenneté „active” ou d’autogouvernement. Il ouvre ainsi, 

sans lui apporter de réponse définitive, la question de savoir comment se 

distribuent le réel et le virtuel dans l’idée de souveraineté démocratique. 

En ce qui concerne l’idée de l’alternance des gouvernants et des 

gouvernés : to dunasthai archein te kai archesthai (1277 a 25), et l’idée mo-

rale corrélative selon laquelle c’est en obéissant qu’on apprend à commander 

et en exerçant les responsabilités ou l’autorité qu’on apprend à obéir (1277 

b8-10) - ce qui forme à proprement parler la vertu (aretè) du citoyen - elle 
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place au cœur de la citoyenneté les mécanismes de la réciprocité. Elle 

constitue donc déjà une affirmation forte de ce que plus loin, dans un 

langage plutôt romain, nous appelons l’égale liberté, non seulement comme 

statut mais comme pratique. Aristote retourne ici en une capacité positive 

l’énonciation négative, polémique, qu’Hérodote (élève des Sophistes) dans 

ses Histoires (III, 83) avait placée dans la bouche du prince perse, Otanès : à 

défaut d’une distribution égale du pouvoir je ne veux plus ni commander ni 

obéir (oute archein oute archesthai ethelô). Autrement dit : ou la démocratie 

ou l’anarchie ! Mais cette conception de l’égale liberté en tant que 

réciprocité des pouvoirs et des obligations s’accompagne immédiatement 

d’une limitation radicale de la citoyenneté. La réciprocité ne peut exister, en 

effet, qu’entre ceux qui sont égaux par nature. Ce qui, dans l’interprétation 

d’Aristote et de ses contemporains, installe au cœur du politique un 

mécanisme de discrimination fondée sur l’exploitation de la différence 

anthropologique : la différence des sexes, la différence des âges, la 

différence entre les capacités manuelles et intellectuelles en tant qu’elle 

justifie en particulier l’institution de l’esclavage (Aristote savait très bien 

qu’à Athènes une classe importante de citoyens sont aussi des paysans ou 

des artisans, mais il maintient l’idée aristocratique, portée à l’extrême par 

Platon, qu’il y a dans le travail manuel comme tel quelque chose de „ser-

vile”).  

Ici s’ouvre non seulement un problème, mais un abîme. Le principe qui 

institue l’universalité intensive, ou qualitative, du demos comporte un 

mécanisme d’exclusion quantitatif apparemment insurmontable. Et nous 

savons que, bien loin d’atténuer cette tension, la transformation par 

l’universalisme moderne de l’égale liberté des citoyens en droits de l’homme 

et du citoyen dans le cadre national, la porte au contraire à l’extrême. Sans 

doute elle ne fait pas obstacle à ce que, au prix de luttes et de mouvements 

sociaux, des catégories entières d’exclus, comme les femmes et les ouvriers, 

finissent par devenir ou redevenir des citoyens ; mais elle entraîne en 

contrepartie que les exclus de la citoyenneté (et il y en a toujours encore 

d’anciens ou de nouveaux) soient représentés et pour ainsi dire „produits” au 

moyen de toute sorte de mécanismes institutionnels et disciplinaires, comme 

des êtres humains imparfaits, des „anormaux” ou des monstres situés aux 

marges de l’humanité.  

Nous ne sommes pas sortis encore, et peut-être pas près de sortir, de cette 

contradiction. Il faut une révolution politique, mais aussi morale et 
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philosophique - très loin d’être acquise même si son principe est clairement 

formulé dans des œuvres comme celle d’Arendt (1951) - pour arriver à l’idée 

du „droit aux droits” universel, et mieux encore à l’idée que la politeia ne 

consiste pas à instituer la réciprocité sur la base d’une égalité donnée, 

préexistante, ou supposée telle, mais à étendre la sphère de l’égalité, à la 

produire activement comme une „fiction”, en transgressant sans cesse les 

limites imposées par la „nature” (ou ce qui se présente sous ce nom, c’est-à-

dire la tradition). Sans doute n’est-ce pas un hasard si ce „renversement 

dialectique” de la formulation traditionnelle des „droits de l’homme et du 

citoyen”, dans son énoncé philosophique, est venu d’une femme, au surplus 

grande lectrice des Grecs et de leur opposition entre nomos  et phusis. 

Enfin, en ce qui concerne la conception de la loi (nomos) comme 

„répartition” proportionnelle des magistratures ou des responsabilités 

civiques, une tension analogue se fait jour, qui ne peut être en pratique 

indépendante de la tension entre réciprocité et exclusion, mais que nous 

avons intérêt à ne pas confondre purement et simplement avec elle. Aristote, 

ici, semble revenir sur ce qu’il avait d’abord concédé au titre de l’archè 

aoristos : c’est-à-dire qu’il entreprend de limiter les effets de la souveraineté 

du demos au nom des exigences rationnelles du bien commun et du bon 

gouvernement. Pour dire les choses dans la terminologie frappante de 

Jacques Rancière : non seulement tous les citoyens, nominalement 

souverains, n’ont pas une part égale à l’exercice des pouvoirs institués, et 

notamment des pouvoirs de décision, mais de ce point de vue il y a 

nécessairement des „sans part”, ou des individus et des catégories dont la 

part est déniée, et pour qui les occasions d’obéissance l’emportent toujours 

sur les occasions de commandement et d’initiative, la passivité sur l’activité. 

C’est là semble-t-il le prix à payer pour l’instauration du consensus, de 

l’équilibre ou de l’homonoia, de la stabilité politique. Ou plutôt c’est le prix 

exigé pour l’instauration du consensus à la place du conflit (la lutte des clas-

ses au sens général, mais aussi la lutte entre „majorités” et „minorités” de 

toute nature), donc pour le refoulement de ces conflits hors de l’espace pub-

lic. A ceci près – nous avons appris à le reconnaître – que le conflit refoulé 

resurgit toujours, finit par se faire valoir à nouveau, au besoin en se 

déplaçant sur d’autres terrains, de façon productive ou destructive. Peut-être, 

dans certaines limites et sous certaines formes, l’acceptation et la reconnais-

sance du conflit dans la sphère publique constitue-t-elle une condition de 

possibilité de l’équilibre institutionnel lui-même, en tout cas d’un équilibre 
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„dynamique”. C’était du moins la thèse de Machiavel, à laquelle la 

conjoncture actuelle, à l’échelle nationale ou continentale, mais surtout 

mondiale, semble donner un regain d’actualité. Cependant, là encore, il faut 

observer que la tension inhérente au concept de la politeia, ce qu’on pourrait 

appeler son „différentiel” d’activité et de passivité, ou de démocratie et 

d’oligarchie, n’a aucunement été résolue par l’histoire des constitutions 

modernes, mais bien plutôt portée à un niveau supérieur.  

Tout tient en vérité à la façon dont on institue positivement la 

souveraineté du peuple. Le constitutionnalisme moderne a eu tendance non 

seulement à en faire un principe de légitimation pour des mécanismes 

représentatifs de délégation de pouvoir, mais à la subordonner dans son 

exercice, en raison des risques d’anarchie et de perversion totalitaire qu’elle 

comporte, à des „normes fondamentales” métajuridiques, déduites de 

principes d’équilibre entre les pouvoirs ou de garanties des droits 

individuels, évidemment nécessaires, mais apparemment acquis une fois 

pour toutes. Il faut dire cependant qu’il y a peut-être une autre façon de 

concevoir la question des règles et des garanties auxquelles la souveraineté 

du peuple doit s’assujettir elle-même, dans une sorte d’autolimitation de sa 

puissance qui est la condition de sa rationalité (par opposition à une concep-

tion théologique ou mystique de la souveraineté). Cette alternative est par 

exemple celle qu’indique Claude Lefort en termes d’invention continuée de 

la démocratie. Il ne s’agit pas de renverser l’idée de constitution au profit de 

celle d’insurrection mais de faire vivre la puissance insurrectionnelle de 

l’émancipation au sein de la constitution politique. Il s’agit donc de 

concevoir les „Chartes de droits fondamentaux” (dont, au premier chef, la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) comme l’expression 

symbolique de l’ensemble des pouvoirs acquis par le „peuple” au cours de 

son histoire, l’intégrale de ses mouvements d’émancipation, et le point 

d’appui de nouvelles inventions plutôt que la butée protectrice d’un ordre 

établi, limitant a priori les luttes à venir pour la liberté et l’égalité. 

Autonomie ou autarcie du politique 

Avant d’accomplir un dernier pas il ne sera pas inutile d’insérer ici une 

considération épistémologique. Les propositions précédentes ne représentent 

pas seulement un mode de constitution de la citoyenneté dans la modalité de 

l’universel et - dialectiquement - l’indice de tensions très profondes 

inhérentes à l’universalité elle-même. Elles expriment aussi une idée de 

l’autonomie du politique. Mais elles l’expriment dans la forme, et sous la 
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condition de l’autarcie de la polis, de la „communauté des citoyens”. Et cel-

le-ci comporte à son tour deux aspects symétriques, qu’une certaine tradition 

critique, notamment marxiste, a eu tendance à percevoir comme l’endroit et 

l’envers d’un même mouvement d’idéalisation de la politique. Il n’est pas 

certain cependant qu’ils marchent exactement du même pas. Jusqu’à quel 

point peut-on réussir à les dissocier ? 

D’une part l’autonomisation de la politique installe celle-ci dans un „plan 

d’immanence”, correspondant à une radicale dé-théologisation, ou une cri-

tique de toute fondation transcendante. La politeia c’est un système de rap-

ports que les citoyens eux-mêmes établissent entre eux, parce qu’il procèdent 

du développement de leurs propres conflits d’intérêts et de valeurs. Ce rap-

port n’est soumis à aucune autorité transcendante, pas même l'Idée du Bien 

(Platon), ou l’Idée de l’Humanité hypostasiée en „Grand Etre” (Comte) ou 

en „communauté des fins” (Kant), donc à aucun principe d’unité qui 

s’imposerait à tous et n’appartiendrait à personne. Ou plus exactement le 

seul principe éminent c’est la communauté elle-même, en tant que totalité, la 

polis à laquelle les citoyens „appartiennent” parce qu’ils l’instituent.  

Mais par là nous basculons dans l’aspect symétrique : l’autarcie doit 

s’entendre au sens d’un isolement au moins relatif par rapport au monde 

extérieur, au cosmos, et à l’oikoumenè („terre habitée”) au sein de laquelle 

les communautés historiques se dispersent et s’individualisent, mais elle doit 

s’entendre aussi au sens d’une indépendance ou d’une libération „culturelle” 

par rapport aux conditions matérielles de la vie, de la production et de la re-

production humaine – sous réserve éventuellement de les refouler, avec 

toutes les pratiques correspondantes (le travail, la sexualité et la maternité, 

l’éducation des enfants) dans une sphère domestique d’exclusion intérieure, 

dont on a rappelé ci-dessus qu’elle avait coïncidé historiquement avec 

l’institution du patriarcat et de l’esclavage.  

Notons que, sur le plan philosophique, la construction de cette autonomie 

du politique dans la figure contraignante de l’autarcie correspond exactement 

au dédoublement du nomos et de la phusis qui est au centre de la pensée 

grecque, et autour duquel viennent se disposer ses différentes tendances, 

comme autour d’un point d’hérésie. La vie publique relève du nomos ou de 

l’institution, les activités domestiques en forment une condition naturelle. 

Observons également qu’avec le phénomène dit de la mondialisation, les 

deux sens de l’autarcie ont en quelque sorte fusionné : parler des conditions 

matérielles de l’existence d’une politeia, qu’elles relèvent de l’économie du 
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travail et des échanges ou de la  bio-économie et de la bio-politique des pop-

ulations et de la survie de l’espèce humaine, c’est ipso facto parler du rap-

port que chaque „communauté de citoyens” entretient avec l’ensemble des 

autres sociétés humaines (y compris les plus „primitives”) et qui la 

déterminent désormais de l’intérieur – qu’il s’agisse de sa composition de 

classe et de ses conflits sociaux, ou de ses modes de communication et de 

développement culturel. En d’autres termes, en fusionnant tendanciellement 

les unes avec les autres, les limitations „autarciques” de la politeia ont aussi 

irrémédiablement explosé en tant que „frontières”. Aucune société, aucune 

polis au sens métaphorique du terme, ne peut plus se construire désormais (si 

ce fut jamais le cas) à l’intérieur de telles limites, sauf de façon imaginaire : 

elle ne peut plus exister que comme une cité ouverte sur ses différentes 

„extériorités”, qui la conditionnent intérieurement, ce qui semble être une 

contradiction dans les termes. Ou si l’on préfère, l’idée de l’autonomie du 

politique, en tant qu’autonomisation de l’action collective, et en tant que 

rapport à soi radicalement séculier, immanent au „corps politique” (système 

de rapports sociaux et dynamique de conflits internes), ne peut avoir de sens 

aujourd’hui qu’à la condition de renoncer une fois pour toutes au mythe de 

l’autarcie et à ceux qui l’accompagnent (depuis l’autochtonie jusqu’à la 

spécificité intraduisible de chaque culture). Il lui faut se lancer sans garantie 

ni certitude dans l’aventure d’une formation de la communauté des citoyens 

qui serait par principe ouverte, mais qui ne renoncerait pour autant ni à l’idée 

du droit, ni à celle d’obligation, ni à celle de distribution des pouvoirs et de 

participation collective ou de self-government. Ainsi que le démontrent les 

débats sur l’écologie et la „planétarité”, il en résulte également une profonde 

transformation, évidemment inachevée, de l’opposition entre la nature et 

l’institution (ou la phusis et le nomos), que certaines philosophies politiques 

tendent à opérer dans le sens d’un nouveau naturalisme, alors que d’autres, 

au contraire, en tirent argument au profit d’un artificialisme généralisé. 

La politeia et le „dépérissement de l’Etat” 

Revenons donc à l’objectif énoncé pour commencer. Encore une fois il ne 

s’agit pas de proposer des recettes ou de fournir des réponses, mais de 

formuler une question qui nous servira de fil conducteur pour la suite. 

Pourrions-nous supposer que la remise en question des figures étatiques 

nationales de la citoyenneté que nous traversons, va rouvrir, paradoxalement, 

les dialectiques inhérentes au concept de la politeia, autrement dit réactiver 

la question de savoir comment tenir ensemble les exigences de réciprocité 
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dans la reconnaissance des droits – ce qu’il serait tentant, en anticipant, 

d’appeler la „pression d’égale liberté” - et les exigences de régulation du 

conflit social, d’autolimitation de l’exercice du pouvoir ? Rien ne semble 

plus éloigné de nos perspectives européennes actuelles, et pourtant on peut 

faire valoir deux ordres d’arguments, négatifs et positifs. 

Négativement, on observera que nous avons accompli un très long cycle 

historique, à travers les formations impériales, urbaines, et finalement 

étatiques, dans lesquelles le principe de la citoyenneté s’est alternativement 

perdu et reconstitué, en s’identifiant à la construction nationale – comme le 

montre bien l’usage de termes tels que citizenship en anglo-américain ou 

Staatsbürgerschaft en allemand moderne. Dans la forme urbaine médiévale 

et renaissante, le principe de la citoyenneté à l’ancienne a survécu comme 

exception historique : témoin les analyses de Max Weber à propos de la ville 

(Stadt), qu’il définit comme une forme de „domination illégitime”, c’est-à-

dire une institution du pouvoir sans „garantie” transcendantale, toujours 

exposée à l’imminence de l’insurrection. Mais ce cycle, dans toute sa 

complexité, n’en a pas moins fondamentalement contribué à traduire la 

citoyenneté dans le langage de l’Etat, ou à la subordonner au fonctionnement 

de l’Etat. Le „peuple” devient donc tendanciellement une fonction de l’Etat. 

Il lui est incorporé, voire il lui est assimilé : „Ich, der Staat, bin das Volk”, a 

écrit Nietzsche dans une phrase d’une terrible ironie au début de Ainsi parla 

Zarathoustra (1885), au moment même om le „partage du monde” entre les 

impérialismes européens est sanctionné par le Congrès de Berlin. Les 

constitutionnalistes modernes (attaqués sur ce point par Antonio Negri) ont 

pris l’habitude de définir le „pouvoir constituant” non comme une puissance 

insurrectionnelle, mais comme une fonction étatique, par exemple un droit 

de réviser la constitution dans les formes et les limites qu’elle fixe elle-

même, ou de renouveler périodiquement le personnel politique.  

Naturellement cette évolution suppose un très profond sentiment collectif 

identifiant les individus et des corps sociaux intermédiaires à la communauté 

étatique supérieure. Cela ne comporte pas que des aspects répressifs ou 

pathologiques,  mais cela représente indéniablement, au sens de ce terme en 

philosophie, une aliénation, y compris dans les Etats les plus „libres”. Et 

cette aliénation, avec ses deux faces de protection et de contrainte, atteint 

son maximum avec la forme la plus évoluée de l’Etat nation européen en tant 

que communauté de citoyens passive : l’Etat de démocratie sociale, ou 

comme nous dirons plus loin l’Etat „national-social”, même si nous savons 
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qu’un tel Etat – là où il a existé et dans la mesure où il a existé – a été aussi 

la résultante d’une confrontation séculaire avec des mouvements sociaux et 

politiques qui représentaient des formes de citoyenneté active, et même des 

formes de revendication insurrectionnelle. La revendication active de la 

citoyenneté traduisait la permanence du conflit au sein de la sphère étatique 

formalisée. C’est ce qui pourrait nous amener à dire, à la limite, que dans la 

configuration étatique du politique il n’y a pas de „démocratie” au sens pur 

ou idéal du terme, mais il peut toujours y avoir des processus de 

démocratisation – ce qui dans la réalité est peut-être encore plus important.  

Mais jusqu’à quel point, jusqu’à quel moment, et donc dans quelles 

limites y a-t-il démocratisation ? Il est bien difficile de le dire. Au moins il 

semble clair que cela dépend des capacités de survie de ce complexe, dans 

lequel l’identification collective à l’Etat, le développent de la bureaucratie 

comme intermédiaire entre les citoyens et leurs propres pratiques, se 

combinent avec les pratiques et les mouvements de lutte sociale organisée, le 

plus souvent dans le cadre national. Les résultats en sont nécessairement 

ambivalents. De ce point de vue il est extrêmement révélateur que les institu-

tions du mouvement ouvrier révolutionnaire aient toujours commencé dans 

l’internationalisme pour s’achever dans le nationalisme. Les mouvements de 

solidarité avec les luttes d’émancipation anticolonialistes n’y ont eux-mêmes 

rien changé de façon durable. Mais ce complexe atteint peut-être aujourd’hui 

ses limites, en tout cas il manifeste soudain une extrême faiblesse interne, 

mal camouflée par la prolifération des bureaucraties et des instances 

juridiques „supranationales”. On l’a vu lorsque l’Union européenne a 

demandé à ses „citoyens” nominalement souverains (mais au second degré) 

d’exercer leur fonction „constituante” selon les codes étatiques – alors 

qu’elle n’est elle-même que le fantôme d’un Etat, puisqu’elle ne comporte 

aucun élément d’identification collective vraiment efficace et que, d’un autre 

côté, malgré la crise économique, elle ne doit s’affronter à aucun mouvement 

social généralisé susceptible de transnationaliser le conflit politique. Une 

telle structure préfigure peut-être la forme de survie de l’institution étatique 

de la citoyenneté qui est à venir au-devant de nous, et représenterait en fait, 

sous le nom de gouvernance, une forme d’étatisme sans Etat. Les chances 

sont grandes, alors, que l’affaiblissement de la citoyenneté étatisée dans la 

forme nationale ne débouche que sur le vide, ou sur une réaction 

antipolitique, par exemple sous forme de populisme et de nationalisme 

exacerbé. 
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En d’autres termes nous assistons à une vacillation de l’équation séculaire 

entre la politeia et l’Etat (ou l’imperium), et cette vacillation n’ouvre encore 

par elle-même à aucun renouveau de la dynamique démocratique : en tout 

cas elle n’ouvre certainement pas à un retour pur et simple aux formes 

autarciques et communautaires pré-étatiques. Elle correspond plutôt à une 

phase d’extrême péril pour la tradition démocratique, qui pourrait occuper 

notre horizon pour une très longue période. Mais, redisons-le, ce que la crise 

ne rend pas nécessaire, et peut-être ne favorise pas, elle ne l’interdit pas pour 

autant de façon fatale. Et même en un sens elle en fait ressortir plus 

vivement l’urgence. C’est donc la condition négative d’une relance du 

problème de la politeia.  

La „société civile”, nouveau lieu de la politeia ? 

Quelle serait la condition positive ? Ici, il faut être encore plus 

hypothétique, pour ne pas dire spéculatif. Il faut se demander quelles formes 

peuvent prendre, ou sont en train de prendre des „processus constituants” ou 

des éléments de citoyenneté post-étatique nécessairement disjoints, voire 

écartelés aux extrémités de l’espace politique, mais qui ont „vocation” à se 

rejoindre, ou dont on peut travailler à ce qu’ils finissent par se rejoindre. Où 

trouver, où chercher de tels éléments ?  

Une réponse longtemps en vogue, sur laquelle pouvaient s’entendre au 

moins verbalement des philosophes marxistes ou post-marxistes, des 

théoriciens des „mouvements anti-systémiques” et des penseurs libéraux, 

s’appelait la société civile. On ne saurait nier que cette réponse ait permis de 

mettre au jour des phénomènes politiques caractéristiques de notre époque et 

en particulier des dimensions nouvelles de la citoyenneté active, non 

réductibles au formalisme étatique et au cadre national (Cohen et Arato, 

1992). Il est très important, à cet égard, de souligner le décalage qui fait que 

l’Etat, pour l’essentiel, demeure enfermé dans la forme nation ou tente 

simplement de la transposer au niveau supérieur, alors que la société civile 

est perçue et se déploie de façon transnationale, à travers les frontières, en 

tant que société de „commerce”, dans tous les sens du terme classique, 

malgré les obstacles opposés par l’hétérogénéité des langues et des cultures 

(ou en en faisant le point d’appui d’une création de formes de communica-

tion nouvelles).  

On pourrait évidemment se demander ici si la catégorie de la „multitude”, 

telle que l’emploient aujourd’hui Negri et Hardt, n’est pas une simple radi-

calisation (et aussi une idéalisation) de cette réponse, comme le suggère sa 
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symétrie avec la notion de l’imperium. Ce qui s’oppose pourtant à une lec-

ture aussi simple, c’est le fait qu’ils inscrivent dans leur concept de la multi-

tude une division entre forces constituantes et formes sociales imposées par 

le développement capitaliste, donc une décomposition plutôt qu’une 

autonomisation de la „société civile”. C’est ensuite le fait que pour eux 

„l’empire”, auquel s’oppose („résiste”) la multitude, n’est pas une structure 

purement „privée” ou „corporative”, mais englobe l’Etat (même si, 

conformément à une tradition marxiste à laquelle, sur ce point, Negri et 

Hardt sont entièrement fidèles, celui-ci n’est guère plus à leurs yeux qu’une 

fonction de la structure capitaliste). Etat et société civile ne demeurent pas 

extérieurs l’un à l’autre. Enfin, c’est le fait que le principe de la résistance et 

de la puissance propre à la multitude est finalement cherché en deçà des rap-

ports et des institutions constitutifs de la société civile, dans une „ontologie 

des forces productives” à caractère vitaliste ou, comme ils le disent en 

extrapolant la terminologie de Foucault, „biopolitique”. La puissante et sug-

gestive élaboration de Hardt et Negri contribue donc à problématiser l’idée 

de „société civile” comme nouveau lieu de la politique plutôt qu’à l’imposer 

comme une évidence. 

L’identification de la politeia à venir avec une puissance de la „société 

civile” comme nouvelle „société politique”, à laquelle poussent à la fois des 

réalités actuelles et des mots anciens, comporte en réalité plusieurs 

inconvénients. Le premier, c’est que la catégorie de „société civile” recouvre 

aussi des forces, des institutions et des tendances qui non seulement n’ont 

rien de démocratique, mais n’ont rien de politique au sens où nous avons 

essayé de ressaisir ce terme à partir de son origine. Telles sont, au premier 

chef, les forces et les structures du marché capitaliste, qui ont maintenant 

englobé non seulement la production et la commercialisation des biens 

matériels, mais celles de la vie (ou du „soin”, care) et de la culture. Ces forc-

es qui dominent la „société civile” constituent la matière, mais aussi à 

l’évidence l’antithèse ou l’obstacle des mouvements „civiques” de la période 

à venir. Il ne s’agit pas tant de les détruire que de les maîtriser, et donc de les 

contrecarrer, de façon à canaliser les puissances économiques au service du 

bien commun de la société et, au-delà, des différentes sociétés qui 

composent l’humanité. Ce que nous devrions inscrire positivement, parmi les 

facteurs de reconstitution de la politeia par-delà l’Etat ou plutôt le monopole 

de l’Etat et la crise de l’Etat, ce n’est donc pas la société civile en tant que 

telle, mais le différentiel des tendances au sein de la société civile, en 
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particulier l’affrontement des logiques de l’intérêt public et de l’intérêt privé 

dont elle est le siège. 

La référence à la société civile, entendue comme une sorte de fétiche ou 

de Schibboleth, a encore un autre inconvénient que nous pouvons essayer de 

retourner en avantage ou en suggestion positive. C’est d’exclure ou de 

paraître exclure des formes institutionnelles et des organisations qui ne sont 

pas infra-étatiques ou „privées” mais au contraire supra-étatiques. On pense 

avant tout ici non pas aux „alliances”, aux „fédérations” et „confédérations” 

d’Etats, mais aux organisations juridiques, économiques, écologiques ou 

sanitaires mondiales chargées de la sécurité collective et de la lutte contre le 

développement inégal, depuis les Nations Unies jusqu’à l’Organisation 

Mondiale de la Santé et aux Tribunaux Pénaux internationaux, en passant 

par la Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire International. Naturellement, 

pour pouvoir inscrire potentiellement au compte d’une constitution de 

citoyenneté de telles institutions – qui incarnent au moins virtuellement une 

sorte de „communauté sans communauté”, une instance de régulation des 

conflits d’intérêts de l’humanité qui ne serait pas fondée sur l’appartenance 

et sur l’autarcie, mais sur la réciprocité généralisée – il faudrait pouvoir en 

envisager une démocratisation radicale dont nous sommes très loin. Car à 

son tour elle suppose, non certes la dissolution de leur lien avec les Etats 

dont, pour l’essentiel elles émanent aujourd’hui, mais un pas décisif „au-delà 

du Léviathan” (Marramao), vers le partage et la relativisation de la 

souveraineté étatique. On ne voit que trop bien quelles puissantes forces vont 

résister de façon acharnée, voire de façon violente, à une telle inversion de la 

courroie de transmission entre imperium étatique et auctoritas internationale, 

ou planétaire. En d’autres termes, cela suppose que les organisations 

internationales acquièrent une autorité cosmopolitique indépendante de celle 

des Etats, et pour cela enracinée dans des pratiques, des procédures 

d’intervention, des modalités de coopération, de participation, de délégation 

de pouvoir, de représentation qui traversent le niveau étatique, redescendant 

en dessous de ce niveau pour rejoindre les communautés de citoyens elles-

mêmes et en recevoir une part de leur impulsion, dans le moment même où, 

juridiquement, elles s’installent au-dessus. On peut aujourd’hui poser cette 

question, on ne peut pas la résoudre. Mais l’histoire ne (se) pose pas que des 

questions qu’elle peut résoudre… Ou peut-être ne pourra-t-elle les résoudre 

qu’en les posant autrement 
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Zauważmy najpierw, że Balibar skromnie przypisuje sobie jedynie 

zasługę stworzenia pewnego „neologizmu”, mówiąc na spotkaniu 

6 kwietnia 2001 r. na Université de Paris XII:  
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Sfabrykowałem słowo-walizkę (portmanteau word, le mot-valise),  

w którym nierozdzielna jedność i odpowiedniość wolności i równo-

ści są w pewien sposób zmaterializowane. Wyrażenie to było wy-

tworem porównawczej lektury wielkich fundatorskich tekstów 

współczesnej demokracji – amerykańskiej Deklaracji Niepodległo-

ści z 1776 roku i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywate-

la – a ogólnie rzecz biorąc, tekstów powstałych podczas rewolucji, 

które nazywamy burżuazyjnymi. Jest to moment przypomnienia, że 

bourgeois oznacza także obywatela, mieszczanina zresztą. Zrozu-

miałem, że teoretycznym jądrem tych tekstów jest potwierdzenie 

odpowiedniości perspektyw między „wolnością” i „równością”. In-

ny sposób skonstatowania, że nie istnieją społeczeństwa, które były-

by zarazem egalitarne i autokratyczne, tak jak nie istnieją także spo-

łeczeństwa wolne i dyskryminujące
1
. 

Jednak ta skromność nie powinna nas zwodzić. Chodzi bowiem o jedno 

z dwóch podstawowych pojęć jego filozofii, a mianowicie o égaliberté (dru-

gim jest transindywidualność [transindividualité]). Owo mot-valise, „słowo-

kufer”, égaliberté, przełożyłem niezgrabnym być może terminem „równo-

wolność”. Tłumacz niemiecki, na przykład, pozostawia je w oryginale: Die 

Proposition Égaliberté, dodając w nawiasie (Gleichfreiheit)
2
. Natomiast 

w większości przekładów angielskich używa się terminu equaliberty, bądź 

też pozostawia się je w oryginale
3
. Žižek z kolei używa frazy „równość-w-

wolności” (equality-in-freedom), która notabene u Balibara nie ma nic 

wspólnego z „równością-w-wolności każdego człowieka jako istoty mówią-

cej (qua speaking beings)”, jak twierdzi słoweński filozof 
4
. O tym, że nie 

                                                           
1
 Informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://urbanisme.u-pec.fr/ documen-

tation/paroles/etienne-balibar-64980.kjsp?RH=URBA_1 Paroles>. W innym miej-

scu powiada też: „Po fakcie dostrzegłem, że problematyką, o której myślałem, nie 

była kwestia ograniczeń, ale wewnętrznych sprzeczności uniwersalnego, 

a w szczególności sprzeczności dyskursu uniwersalistycznego w polityce, które łą-

czą się z wyparciami, zanegowaniem, a w omawianym przypadku represją różnic 

antropologicznych. Myślę przede wszystkim o różnicy płci, a więc emancypacji 

kobiet, ponieważ dyskusje na temat dwustulecia [Deklaracji praw człowieka 

i obywatela] nadały im ważne miejsce,  które mogłoby być jeszcze ważniejsze”. 

Zob. É. Balibar, Pour Marx et au-delà [w:] Penser à gauche. Figures de la pensée 

critique aujourd’hui, Paris 2011. 
2
 Zob. „Trivium”  [online]. Dostęp w internecie : <http://trivium.revues.org/3337>. 

3
 Zob. A.  Callinicos, Equality, Cambridge 2000.  

4
 Zob. S. Žižek, For a Leftist Appropriation of the European Legacy [online]. Dstęp 

w internecine: <http://www.lacan.com/zizek-leftist.htm>. 
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tylko o „wynalezienie” neologizmu tu chodzi, świadczy również to, że Bali-

bar jest określany mianem „filozofa égaliberté”
5
 czy też, mocniej, mianem 

„zaangażowanego myśliciela równowolności” (penseur engagé de 

l’égaliberté)
6
, a jego koncepcja „równowolności” rozumianej jako „formuła 

dla permanentnej rewolucji, dla radykalizacji Oświecenia”
7
 czy też „prawo 

do posiadania praw” zainspirowała innych teoretyków ruchów emancypa-

cyjnych i nie tylko. Zapewne wyjaśniająca w tym kontekście będzie opinia 

Kena Bootha, który, przywołując Callinicosa, pisze w tekście Three tyran-

nies o tej „propozycji”: 

Wierzę, że jest to duch prawdziwej emancypacji. Taktyczne cele ba-

zujące na Światowym Porządku wartości i zasadzie egaliberté (tak 

w oryg. A. S.), są pozytywnymi przewodnikami dla ruchów eman-

cypacyjnych w skali globalnej i lokalnej. Ale zasady mogą jedynie 

pomóc, inną sprawą jest przekształcenie abstrakcyjnych pojęć 

w konkret  w specyficznych warunkach historycznych. Emancypacja 

potrzebuje również mądrego i oddanego ludzkiego zaangażowania
8
. 

                                                           
5
 Zob. E. Aeschimann, Balibar, le philosophe de l'égaliberté,  „Le Nouvel Obser – 

vateur” 2011, 6 octobre.  
6
 Zob. „L’Humanité” [online]. Dostęp w internecie : <http://www.humanite. fr/me -

dias/484495>. 
7
 Zob. A. Callinicos, Theories and Narratives: Reflections on the Philosophy of His-

tory, Duke University Press 1995. 
8
 K. Booth, Three Tyrannies [w:] Human Rights in Global Politics, red. T. Dunne, 

N. J. Wheeler, Cambridge 1999, s. 45. Do Balibarowskiej la proposition odwołują 

się między innymi: J. Bidet, przeciwstawiający Rawlsowi „nieredukcyjne” spoj-

rzenie na wolność i równość - zob. J. Bidet, Théorie de la modernité suivi de Marx 

et le marché, Paris 1990; teoretyczka feminizmu, Renata Salecl - zob. R. Salecl, 

The Spoils of Freedom: Psychoanalysis and Feminism After the Fall of Socialism, 

London, New York 1994; teoretycy zajmujący się sytuacją geopolityczną w Azji - 

zob. Communalism and Globalization in South Asia and Its Diaspora, red. D. He-

ath, Ch. Matur, Routledge 2011; psychoanalityk Fethi Benslama, komentujący 

wydarzenia w Tunezji - zob. Révolutions arabes: de l'identité à l'égalité [online]. 

Dostęp w internecie: <http://www.jeuneafrique.com/>; nie wspominając już o ilo-

ści odwołań u Žižka - zob. tenże, The Universal Exception: Selected Writings, t. 2, 

s. 78 i s. 191, gdzie pisze, poniekąd słusznie, o równowolności jako abstrakcyjnej 

uniwersalności (abstract universality) lub też o „symbolicznej fikcji” (symbolic 

fiction); The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Women and Causality, New 

York 1994; The Abyss of Freedom - Ages of the World with F.W.J. von Schelling, 

Michigan 1997. O propozycji równowolności pisali również między innymi: 

N. Hewlett, Etienne Balibar: Emancipation, Equqliberty and the Dilemmas of Mo-

dernity [w:] tegoż, Badiou, Balibar, Ranciere Re-thinking Emancipation, London, 
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Nie należy przy tym zapominać, że każde słowo w filozofii implikuje 

zawsze związek z innymi słowami, inaczej mówiąc, implikuje „łańcuch zna-

czący” łączący pewne koncepcje (czy też ideologie polityczne), a przede 

wszystkim ustalający pewną ciągłość, linię przekazu między starymi i no-

wymi teoriami. Z pewnym wahaniem odsyłam pojęcie égaliberté do equal 

Liberty, pojęcia użytego przez Rawlsa w Teorii sprawiedliwości
9
, a to z tej 

racji, że wizja Balibara różni się od jego liberalnej teorii, wedle której prio-

rytetowa  jest zasada wolności, z czego wynika, że nierówności społeczne 

i ekonomiczne wynikają niejako same z siebie, atoli trzeba uczynić wszyst-

ko, by te nierówności były jak najmniej niesprawiedliwe, stąd sprawiedliwa 

równość szans, pozytywna dyskryminacja itp.
10

 Wolę raczej myśleć o Cyce-

ronie umieszczającym u podstaw res publica pojęcia aequa libertas i aequ-

um jus
11

, które to terminy są z kolei łacińskimi odpowiednikami greckiego 

pojęcia isonomia (równości praw, a więc równości w wolności). Isonomia 

stanowiłaby przeto punkt wyjścia całego łańcucha pojęć dotyczących rów-

ności i wolności politycznych, włącznie z pojęciem isegoria, oznaczającym 

zdolność publicznego wypowiadania się
12

. Ogólnie rzecz biorąc, korzenie 

                                                                                                                                        
New York 2010; F. Flipo, La proposition d'égaliberté, Étienne Balibar, „Mouve-

ments” 2010, nr 64; Ch. Boyer, À propos de la proposition d’ «égaliberté» 

d’Étienne Balibar, „Revue de Philosophie” 2012, nr 37. Nie można również 

zapominać o pracach Amartya Khumara Sen. Zob. tenże, On Economic Inequality, 

Norton, New York 1973; tenże, Inequality Reexamined, Oxford 1992. 
9
 Zob. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, 

Warszawa 1994.  
10

 Zob. J. Rawls, La theorie de la justice comme equite: une theorie politique et non 

metaphysique [w:] Individu et justice social: autour de John Rawls, Paris 1988. 

Liberalizmowi i indywidualizmowi Rawlsa można z kolei przeciwstawić Marksa, 

który w W kwestii żydowskiej pisał: „Żadne więc z tak zwanych praw człowieka 

nie wykracza poza człowieka egoistycznego, poza człowieka jako członka społe-

czeństwa obywatelskiego, tj. jednostkę kierującą się wyłącznie sobą, swym pry-

watnym interesem i swym widzimisię  odgrodzonym od wspólnoty”- zob. K. Ma-

rks, W kwestii żydowskiej [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wszystkie, t. 1, War-

szawa 1962, s. 450. 
11

 Marcus Tullius Cicero, République, I, 31: „[…] et talis est quaeque respublica, 

qualis ejus aut natura, aut voluntas, qui illam regit. Itaque nulla alia in civitate, nisi in 

qua populi potestas summa est, ullum domicilium libertas habet: qua quidem certe 

nihil potest esse dulcius; et quae, si aequa non est, ne libertas quidemn est. Qui au-

tem aequa potest esse?” 
12

 Można też wytyczyć inną genealogię, biorąc pod uwagę fakt, że związek równości 

i wolności jest związkiem aporetycznym. Kolejne historyczne postaci jego rozwią-
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problemu równowolności sięgają zatem samego początku tradycji demokra-

tycznej i republikańskiej, ale tym samym okazuje się, że przekraczają hory-

zont rewolucji burżuazyjnych, stanowiących punkt wyjścia dla współczesnej 

demokracji, co pozwala jednocześnie – i co jest szczególnie ważne dla Bali-

bara – na postawienie kwestii nowych praw lub nowych form polityki, które 

byłyby zdolne do ucieleśnienia tego ideału w politycznych ramach nie będą-

cych ani ramami republiki, ani państwa-narodu. Wróćmy do czytania Dekla-

racji praw człowieka i obywatela z 1789 r. (i odkrycia „propozycji równo-

wolności") przez Balibara, o której powiada on, że  

jeżeli zechce się czytać ją à la lettre, to Deklaracja mówi w istocie, 

że równość jest tożsama z wolnością, jest równa wolności i odwrot-

nie. Każda jest miarą drugiej […] określam to mianem świadomie 

barokowym, słowem-kufrem, „niemożliwym” w języku francuskim, 

a jednak „możliwym” jedynie jako gra francuskich słów, która jako 

jedyna wyrażałaby centralną propozycję, ponieważ mówi zarówno 

o warunkach, pod którymi człowiek jest obywatelem (na wskroś 

obywatelem) i o racji tej asymilacji. Na tej równości człowieka 

i obywatela, czy też  raczej w niej (en elle), jako racji swej uniwer-

salności, polega propozycja równowolności
13

. 

                                                                                                                                        
zania możemy znaleźć u Herodota, Arystotelesa i Rousseau. Zob. P. Bouretz, 

Egalité et liberté: à la recherche des fondements du lien social, „Droits” 1988, 

nr 8. 
13

 É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, dz.cyt. Dodać należy, że Vocabulaire 

européen des philosophies zalicza francuskie słowo liberté do kategorii nieprze-

kładalnych, a jego polisemię – za źródło znaczącej trudności. Przymiotnik libre 

obejmuje całą paletę niuansów, które nie są obojętne filozoficznie: może być sy-

nonimem spontaniczny (spontané), nieskrępowany (non entravé), ale także nieza-

leżny (independent), autonomiczny (autonome), a nawet autarkiczny (autarcique). 

W sensie bardziej technicznym może znaczyć niezróżnicowany indeterminé lub 

indifférent. Problematyka wolności, jak wiemy, jest również znacząca dla proble-

matyki subjectivité (sujet), a później psychologii (volonté, Willkür) i moralności 

(przeznaczenie, powinność). Dotyczy również dziedziny politycznej i społecznej 

itd. - zob. tamże, s. 720-721. Inaczej mówiąc: słowa wolność, liberté, свобода, 

Willkür nie zawsze oznaczają to samo, nie wspominając już o dualizmie liberty 

i freedom w angielskim. Na przykład niemiecki termin Willkür pozwala połączyć 

kwestię wolnego wyboru i autonomicznej woli (jak u Kanta), natomiast dwa rosyj-

skie terminy свобода i воля proponują inny podział stosunku między nieskończo-

nością woli i naturalnością passionelle du mobile, zaś termin поступок desygnuje 

wolny czyn. Notabene termin свобода został utworzony z zaimka dzierżawczego 

swój (свой), analogicznego do łacińskiego suus. Ciekawe jest również przejście od 
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A zatem: równość jest tożsama z wolnością (i odwrotnie), ponieważ 

człowiek jest tożsamy z obywatelem (i odwrotnie), jako że – właściwsze by-

łoby powiedzenie: o ile  są oni definiowani przez swoje prawa. Na czym, 

dokładnie rzecz biorąc, polega „propozycja równowolności”? Według Bali-

bara materialnie stanowi ona skutek tego, że rewolucjoniści francuscy wal-

czyli jednocześnie przeciwko dwóm przeciwnikom i dwóm zasadom: abso-

lutyzmowi, który jawił się jako całkowite zanegowanie wolności, i przywile-

jom, które jawiły się jako zanegowanie równości. Pisze więc: 

rewolucja 1789 roku dlatego właśnie była Rewolucją […], że jedna-

ko walczyła zarówno z tyranią, jak i niesprawiedliwością. Wystę-

powała przeciwko równości w podporządkowaniu  i przeciwko wol-

ności utożsamianej z przywilejami […] Pokazała, że niemożliwe jest 

istnienie zarówno sprawiedliwej tyranii, jak i demokratycznej nie-

sprawiedliwości
14

.  

Inaczej mówiąc, Balibar nie pojmuje „propozycji równowolności” na 

sposób „esencjalistyczny”, to znaczy nie traktuje „wolności” i „równości” 

jako czegoś w rodzaju idei platońskich, których wspólną istotę odkryto, ale 

pokazuje, że ich tożsamość (rzeczywiste warunki historyczne wolności są 

dokładnie takie same, jak faktyczne warunki historyczne równości) jest „od-

kryciem historycznym, które można nazwać w pełni eksperymentalnym”.  

Posiada ona dla niego status powszechnie obowiązującej „samo-oczywistej 

prawdy” (self evident truth). Zaś historyczne skutki tej propozycji, chociaż 

sprzeczne, winny być rozumiane jako skutki prawdy czy też skutki prawdzi-

we (effets d'une vérité ou effets de vérité)
15

. Tezę udowadnia, przywołując 

dowód negatywny, status refutacji, elenchos: 

jeżeli jest absolutnie prawdziwe, że równość jest praktycznie tożsa-

ma z wolnością, to jest niemożliwe materialnie, żeby było inaczej, 

inaczej mówiąc, z konieczności zawsze zaprzecza się im razem […] 

wolności i równości zaprzecza się dokładnie w tych samych warun-

kach, w tych samych sytuacjach, ponieważ nie ma przykładu sytu-

acji, w której znosząc wolność, nie znoszono by równości i odwrot-

nie […] Rozróżnienia wolności jednostkowych i zbiorowych tracą 

tutaj sens, tak samo jak równości formalnej i realnej: chodzi raczej o 

                                                                                                                                        
greckiego eleutheria do łacińskiego libertas… Nie mam jednak tutaj miejsca na 

zagłębianie się w te szczegóły.  
14

 Tamże. 
15

 Zob. tamże. 
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stopień równości, który jest konieczny do kolektywizacji wolności 

indywidualnych i stopień wolności, który jest konieczny do kolek-

tywnej równości jednostek […] W istocie, jeżeli wolność nie jest 

równością, to wówczas albo jest ona wyższością, „panowaniem” al-

bo jest podporządkowaniem i zależnością od jakieś siły, co jest ab-

surdem. Korelatywnie, o równości powinna być traktowana jako 

ogólna forma radykalnej negacji wszelkiego podporządkowania 

i panowania, to znaczy jako wyzwolenie samej wolności w stosunku 

do mocy zewnętrznej lub wewnętrznej
16

. 

Ale także a contrario, powołując się na pojawianie się ideologii, które 

zakładają, że  

życie w społeczeństwie lub natura ludzka wymagają zarazem hierar-

chizacji i waloryzacji nierówności jednostkowej czy nawet zbioro-

wej […]. Współczesny liberalizm nie jest jedynym zakładającym, że 

„wolność” i „równość”, poza bardzo ścisłymi granicami (formy 

prawnej) wzajem się wykluczają. To przekonanie podziela również 

socjalizm lub bardziej ogólnie progresizm społeczny różnych 

„mniejszości” w momencie, w którym praktycznie okazuje się, że 

żądania wolności i równości warunkują się […]. Ta głęboka 

sprzeczność żywi się wieloma oczywistościami, które rzadko są 

kwestionowane: w szczególności, że równość („realna”) należy 

w istocie do porządku ekonomicznego i społecznego […] podczas 

gdy wolność należałaby przede wszystkim do porządku prawno-

politycznego i instytucjonalnego. […] jak podobna oczywistość lub 

pseudooczywistość podzielana przez liberalizm i socjalizm, że urze-

czywistnienie równości zachodzi przede wszystkim dzięki interwen-

cji państwa, jako że należy w istocie do porządku dystrybucji i redy-

strybucji, podczas gdy zachowanie wolności jest związane z ograni-

czeniem tej interwencji, a nawet ciągłą obroną przed skutkami jej 

nadużycia. To odwołanie do państwa reprodukuje permanentnie 

różnicę „formalnego” i „realnego” prawa, jak i wyobrażenie równo-

ści jako stawki jedynie kolektywnej, podczas gdy wolność byłaby 

przede wszystkim indywidualna […]
17

. 

                                                           
16

 Tamże. Pojawia się również pytanie, czy chodzi tu o wolność nieograniczoną, 

niezależność od wszelkiego prawa? Czy też, jak należy rozumieć owo prawo, czy 

może istnieć prawo bez autorytetu, bez „suwerenności”? 
17

 Tamże.  
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Zaś cechą prawdy propozycji jest jej negatywna uniwersalność, to znaczy 

jej absolutna nieokreśloność (universalité négative, indétermination absolue). 

Oznacza to przede wszystkim, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na 

pytanie, „jaka” równość lub „jaka” wolność mają być wprowadzone: 

Skoro mówi się o prawdzie i skutku prawdy w historii, to tym bar-

dziej trzeba zwrócić uwagę na połączenie planu wypowiedzi i wy-

powiedzianego, to znaczy „pragmatycznego” stosunku między zna-

czeniem i odniesieniem. Nieokreśloność stanowi siłę wypowiedzi, 

ale praktyczną słabość wypowiedzianego. Czy też raczej sprawia, że 

konsekwencje wypowiedzi są niekreślone – zależą całkowicie od sto-

sunku sił i ewolucji w koniunkturze, to znaczy trzeba konstruować 

praktycznie odniesienia indywidualne i kolektywne dla równowol-

ności […] Istnieje nieustanne napięcie pomiędzy warunkami, które 

determinują historycznie konstrukcję instytucji zgodnych z propozy-

cją równowolności i uniwersalnością ekscesywną, hiperboliczną 

wypowiedzi. Tym niemniej należy zawsze ją powtarzać, powtarzać 

bez zmiany (répétée à l'identique), aby pojawił się skutek prawdy, 

bez którego nie ma polityki rewolucyjnej
18

. 

Równowolność jest bezwarunkowa i zawiera w sobie klauzulę wzajem-

ności. Jej istotą jest uniwersalne prawo do polityki („prawo do posiadania 

praw” Arendt), przynależne każdemu bez wyjątku, co oznacza również to, że  

nikt nie może być wyzwolony ani obdarzony równością – wyeman-

cypowany mówiąc inaczej – na mocy zewnętrznej, jednostronnej 

decyzji czy dzięki nadnaturalnej łasce, lecz jedynie w sposób zwrot-

ny, poprzez wzajemne uznanie się. Prawa, tworzące treść równo-

wolności i materializujące ją są z definicji prawami indywidualnymi, 

są prawami osób. Ale skoro nie mogą być nadane, to muszą być 

zdobyte, a zdobyte mogą być jedynie zbiorowo. Ich istota polega na 

tym, że są prawami, które jednostki wzajemnie sobie przyznają 

i gwarantują
19

.  

Łatwo tutaj dostrzec, że jedną z zasadniczych trudności związanych 

„propozycją równowolności” jest określenie sposobu, w jaki dokonuje się 

przejście od prawdy uniwersalnej do szczegółowej. Jak należałoby traktować 

„skutek prawdy” i uniwersalność – czy jest to prawo dialektyki dążące do 

jakiegoś celu „historii”, jak u Hegla, czy też „bezcelowa” konieczność natu-

                                                           
18

 Tamże.  
19

 É. Balibar, Trwoga mas, dz. cyt., s. 19. 
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ry, jak u Spinozy?  Nie rozstrzygając teraz ostatecznie tej kwestii, w gruncie 

rzeczy „metafizycznej”, spójrzmy na zaproponowane przez Balibara rozwią-

zanie „eksperymentalne”. „Urzeczywistnienie prawdy”, to znaczy wpisanie 

zasady równowolności w praktykę – dodać należy, że może to nastąpić je-

dynie dzięki walce, której konkretne formy skierowane są przeciwko histo-

rycznym negacjom propozycji, których ta propozycja stanowi z kolei zane-

gowanie teoretyczne – zależy od dwóch czynników: realnych sprzeczności 

polityki, to znaczy stosunków sił i konfliktu interesów w określonej ko-

niunkturze,  oraz od określenia form, w jakich myśli się o tych sprzeczno-

ściach w przestrzeni ideologicznej otwartej przez tę „propozycję”
20

. Chodzi 

tu o samą możliwość adekwatnego myślenia o tych sprzecznościach w tej 

przestrzeni ideologicznej, to znaczy nazywania ich i ukazywania możliwości 

rozwiązania jako urzeczywistnienia równowolności
21

. Nie jest to zadanie ła-

twe, a trudność ta wynika tyleż z niekompatybilności różnych form, jakie 

przybiera dążenie do realizacji zasady oraz rozbieżności uzasadniających je 

dyskursów, co z heterogeniczności sprzeczności, tym bardziej że nie chodzi 

tu o sprzeczności w tym samym znaczeniu tego terminu. 

Cechy, jakie nadaje Balibar „propozycji równowolności”, a mianowicie 

jej prawdziwość, uniwersalność i bezwarunkowość, skłaniają go do przyję-

cia tezy o jej nieprzemijalnej aktualności, która przejawia się w „paradoksal-

nej formie pozornie nieredukowalnej różnicy między pojęciami lub warto-

ściami, które są odczuwane jako równie konieczne”. Chodzi tu o rozdziele-

nie wolności i równości, dokonywane przez tak odmienne dyskursy, jak libe-

ralny i socjalistyczny, ale także o istnienie paradoksu różnicy między dys-

kursem praw człowieka i praw obywatela w momencie, w którym przywołu-

je się umoralnienie lub refundację życia politycznego na gruncie etyki. Bali-

bar zauważa, że  

Dyskurs praw człowieka (przede wszystkim formułowany jako 

obrona, bardziej niż zdobycie praw człowieka) obejmuje dzisiaj całe 

spektrum, poczynając od wolności myślenia czy bezpieczeństwa 

jednostkowego do żądania praw do istnienia lub praw ludu do sa-

mookreślenia. Ale pozostaje całkowicie odmienny od dyskursu praw 

                                                           
20

 Z faktu, że propozycja równowolności jest uniwersalnie prawdziwa, nie wynika 

w istocie, że jest „całą prawdą”. Wynika stąd, że determinując bezpośrednio 

otwarcie pewnej przestrzeni myśli, determinuje równocześnie jej zamknięcie, ina-

czej mówiąc, że określa ją bezpośrednio jako przestrzeń ideologiczną. 
21

 Zob. É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, dz. cyt.  
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obywatela, oscylującego między propozycją-żądaniem poszerzenia 

sfery politycznej na nowe dziedziny (na przykład ekologię) a rewa-

loryzacją polityki klasycznej […] przeciwko zalewowi ekonomizmu 

i technokratyzmu
22

.  

Konsekwencją takich założeń jest konieczność powrotu do fundującego 

naszą rzeczywistość „momentu rewolucyjnego” w celu przywrócenia – mó-

wiąc językiem Balibara – „źródłowej, aczkolwiek sprzecznej jedności tego, 

co w późniejszej historii zostało rozdzielone i czego pogodzenie jest w pe-

wien sposób niewykonalne, to znaczy niemożliwe”
23

. Nie sposób nie do-

strzec tutaj gorzkiej prawdy, ujawnianej przez Balibara, że cechą kondycji 

ludzkiej jest swoista „tragiczność”, a jak pokazują inne jego teksty poświę-

cone zagadnieniu przemocy
24

, historia zawsze toczy się „złą stroną”… 

Przyjęta przez Balibara teza, że współczesna polityka została ustruktury-

zowana przez propozycję równowolności oraz zakładana niejednorodność 

pola praktyki politycznej i dyskursów politycznych, skłoniła go stworzenia – 

w celach heurystycznych – pewnej „topiki”, to znaczy najbardziej ogólnego 

schematu ideologicznych napięć polityki współczesnej. Przyjmuje przy tym 

punkt widzenia „dialektycznej sprzeczności”, plasując się tym samym 

w nurcie tradycji filozoficznej, która szczególny nacisk kładzie na dwie idee: 

permanentnego napięcia między stroną negatywną i stroną pozytywną, mie-

dzy procesem konstrukcji i dekonstrukcji oraz współistnienia niemożliwości 

rozwiązania problemu, czy też jego „ostatecznego” rozwiązania, a jednocze-

śnie niemożliwością spowodowania jego zniknięcia.  

Schematycznie rzecz ujmując, punktem wyjścia tej dialektyki jest założe-

nie niestabilności podstawowej równości Człowieka i Obywatela, opartej na 

utożsamieniu równości i wolności, rozumianym przez Balibara jako po-

twierdzenie potencjalnie uniwersalnego prawa do polityki czy też – jako że 

inspiracja Hannah Arendt jest tutaj bardzo wyraźna – prawa do posiadania 

praw (rights to have rights). Uniwersalność i bezwarunkowość „prawa do 

prawa” staje się źródłem strukturalnej dwuznaczności polityki, dzieli ją an-

tynomicznie na politykę „insurekcji” i politykę „konstytucji”. Znaczy to, że 

nieustannie mamy do czynienia z istnieniem tendencji do zmiany istniejące-

go stanu rzeczy i przeciwstawnej mu tendencji do jego zachowania, na po-

                                                           
22

 Tamże.  
23

 Tamże.  
24

 Zob. É. Balibar, Violence et civilité, Paris 2010.  
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czątku przede wszystkim w formie państwa jako porządku instytucjonalne-

go. Ale oznacza to też, że „wolność” i „równość” w permanencji dążą do 

rozłączania się, do pojawienia się jako odmienne zasady lub wartości. Skoro 

zaś z założenia zasada równowolności obowiązuje bezwarunkowo, to musi 

być w pewien sposób zagwarantowana, co polega według Balibara na 

wprowadzeniu i prymacie trzeciego terminu. To znaczy, że nie mamy już do 

czynienia z bezpośrednią tożsamością: równość równa się wolność 

i odwrotnie, ale tożsamością ich obu pośrednią, ujętą jako „specyfikacja lub 

wyrażenie innej zasady, która jawi się jednocześnie jako ich założenie czy 

też wspólna istota”, co stwarza jednocześnie „ideologiczną możliwość przej-

ścia od dowodu negatywnego, nieokreślonego, do dowodu pozytywnego, 

określonego (ale pośredniego; w rezultacie tworzącego prawdę jedynie rela-

tywną
25

. Mediacja ta jednak nie jawi się w jednej formie z racji wewnętrznej 

dwuznaczności każdej mediacji instytucjonalnej transindywidualnego sto-

sunku społecznego oraz z faktu, że instytucjonalizacja „cięcia rewolucyjne-

go” podporządkowana jest prawu powrotu tego, co zostało wyparte
26

– przy-

biera więc w historii, według Balibara, dwie antytetyczne formy: mediacji 

poprzez własność (w tym własność siebie samego) i mediacji poprzez 

wspólnotę
27

. 

                                                           
25

 Zob. É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, dz. cyt. 
26

 Zob. tamże.  
27

 Notabene przedstawiający te formy diagram nieodparcie przywodzi na myśl inną 

strukturę eksplikacyjną, przedstawioną przez Balibara w Czytaniu „Kapitału” - 

zob. L. Althusser, É. Balibar, Czytanie Kapitału, przeł. W. Dłuski, Warszawa 

1975. Wyróżnił on tam przede wszystkim dwie podstawowe relacje: relację real-

nego zawłaszczania i relację posiadania. Pierwsza odpowiada, najogólniej rzecz 

biorąc, pracy, to znaczy działaniom, dzięki którym ludzie opanowują naturę, aby 

podporządkować ją swoim potrzebom. Druga oznacza kontrolę, jaką ludzie spra-

wują nad środkami produkcji, ziemią, narzędziami, maszynami, wiedzą techniczną 

itd., kontrolę, której własność jest tylko jedną z form. Te dwie relacje wiążą ludzi 

z rzeczami i sobą nawzajem. Po stronie ludzi mamy więc producentów i nie-

producentów, to znaczy tych, którzy posiadają środki produkcji i tych, którzy ich 

nie posiadają. Zob. tabelę przedstawioną przez E. Terraya [w:] Anthropologie et 

marxisme: années 1950-70 [w:] L’Afrique, miroir du contemporain, „Journée 

d’études de l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain” 2007, 

19 juin. Warto wspomnieć, że ów diagram przez niektórych uczonych został po-

traktowany jako niezmiernie użyteczne narzędzie, które w dziedzinie środków 

produkcji pozwoli dokonać operacji podobnej do dokonanej w dziedzinie systemu 

pokrewieństwa przez Claude’a Lévi-Straussa. Zob. R. Fossaert, Les formes de 

société civile [w:] La société, t. 5, Paris 1981. 
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Można też ująć rzecz tę inaczej. Mowa jest tutaj o momencie w historii, 

w którym idea obywatelskości zaczęła oznaczać powszechne prawo do par-

tycypacji politycznej. Paradoksalnie jednak, wbrew deklaracjom, uniwersal-

ność prawa nie zniosła całkowicie dawnych sposobów realnego wykluczenia 

z życia politycznego, a nawet przyczyniła się do pojawienia się nowych jego 

zasad. Pojawia się zatem sprzeczność, którą Balibar wyjaśnia, wyróżniając 

dwa aspekty uniwersalizmu. Aspekt ekstensywny, odsyłający do „idei prze-

strzeni bez limites lub bez frontières”
28

, w totalności której króluje ta sama 

„zasada” lub objawia się to samo prawo pozytywne. Jest to imperium prawa. 

Oraz aspekt intensywny, który jawi się jako ekwiwalent wspomnianego już 

elenchos, a zatem, negatywnie, jako odrzucenie czy też zanegowanie różnic, 

które z kolei dzieli Balibar na dwa rodzaje, a mianowicie na przymus i dys-

kryminację
29

.  Oznacza to, że odrzuca istnienie w „polu polityki” arbitralnej 

władzy i znosi wszelkie przywileje, a tym samym posiada znaczenie dla 

każdej wspólnoty. Celem zaś jest „utożsamienie człowieka i obywatela, my-

ślenie o człowieku w horyzoncie obywatelskości i uczestnictwa polityczne-

go, które czyni go «auto nomicznym»”, panem swojego własnego losu. Mó-

wiąc inaczej, każdy człowiek, bez jakiegokolwiek wyjątku, jest potencjalnie 

obywatelem, a wszelkie różnice antropologiczne przestają mieć znaczenie, 

jako że z tego punktu widzenia mogłyby ograniczać dostęp do obywatelstwa, 

a zatem zaprzeczałyby zasadzie i samemu pojęciu człowieczeństwa. Wpro-

wadzenie kategorii uniwersalizmu intensywnego pozwala Balibarowi na za-

uważenie dualizmu pojęcia obywatelstwa, co znajduje zresztą swój wyraz 

w filozofii. Rzecz w tym, że prócz wspomnianego wyżej dualizmu mediacji 

zasady równowolności, to znaczy, konkretnie mówiąc, dualizmu zapośredni-

czeń instytucjonalnych, poprzez które następuje formalizowanie praw czło-

wieka (chodzi tu o państwo i rynek, „ciało polityczne” i handlowe społe-

czeństwo obywatelskie), mamy także do czynienia z dualizmem antropolo-

gicznym, wynikającym z opozycji między subiektywnością (filozofią we-

wnętrzności) i indywidualnością (implikującą prymat filozofii zewnętrzno-

                                                           
28

 Wg Słownika Littrégo termin limite odnosi się do granic wytyczonych w sposób 

naturalny, np. rzeka lub góry oddzielające terytoria, natomiast frontière oddziela 

zawsze państwa.  
29

 Zob. É. Balibar, Nouvelles réflexions sur l’égaliberté [w:] Bentham contre les 

droits de l'homme, red. B. Binoche, J.P. Cléro, Paris 2007. Korzystam, jak w wielu 

poprzednich przypadkach, z maszynopisu przesłanego mi przez autora.  
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ści)
30

. Problemem teraz staje się to, co sprawia, że uniwersalistyczna zasada 

równowolności może opierać się na tak odmiennych paradygmatach, jak 

utylitarystyczny indywidualizm i republikańska wspólnota obywateli, które 

to wybory, powiada Balibar, są kwestią metafizyki i wiążą się z punktami 

herezji dyskursu i praktyki współczesności, a dotyczą sposobów „konstytu-

owania” się więzi społeczeństwa i państwa. Ale przede wszystkim znaczące 

w wyjaśnianiu tych problemów staje się dla niego zastanowienie nad „fun-

damentami” uniwersalności czy też metafizycznym źródłem „prawa”, zdol-

ności (capacité) politycznej każdego człowieka i procesu stawania się - 

obywatelem
31

. Filozofowie „pierwszej nowoczesności” (première modern-

ité), jak określa Balibar okres bezpośrednio przed, po i rewolucyjny, odwo-

ływali się do dwóch kategorii implikujących, każda na swój odmienny spo-

sób, hierarchizowanie konstytutywnego stosunku społeczeństwa i państwa: 

zakładający prymat wspólnoty  i przeciwnie, zakładający prymat własności. 

A zatem mamy z jednej strony kategorię podmiotu w sensie Rousseau, 

a więc prawodawcy i „prawobiorcy”, którego  

na płaszczyźnie antropologicznej charakteryzuje świadomość mo-

ralna, w wewnętrznym sądzie jednostki wyrażająca różnicę interesu 

partykularnego i interesu ogólnego (woli partykularnej i woli po-

wszechnej), podporządkowując patrykularny ogólnemu, czym po-

twierdza się wyższość praw kolektywu nad prawami jednostki
32

.  

Po drugiej zaś jednostkę ujmowaną w sensie Locke’a: 

jest ona agentem, a jej autonomia decyzji opiera się na idei proprie-

tor of one’s Person. Jednostkę również cechuje samoświadomość, 

ale nie posiada ona natury moralnej, lecz psychologiczną, będącą 

źródłem odpowiedzialności jednostki wobec podejmowanych dzia-

łań i ich konsekwencji wobec siebie i innych. Ta odpowiedzialność 

stanowi niejako odzwierciedlenie wymiaru prawnego i moralnego 

nieskończonego ruchu nabywania dóbr lub własności, który tworzy 

życie jednostki
33

.  

                                                           
30

 Zob. tamże. 
31

 Zob. tamże. W tym sensie to, co Balibar nazywa mediacjami dyskursywnymi i in-

stytucjonalnymi powszechnej obywatelskości, w pewnym sensie poprzedzają urze- 

czywistniającą je praktykę (rewolucję), ale także można założyć, że istnieją jesz-

cze po rewolucjach, wpływając na kształt „konstytuowania się” praw. 
32

 Tamże.  
33

 Tamże.  
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Cechą charakterystyczną tego ujęcia jest to, że ani własność, ani wolność 

nie mogą „fundować” równości i wolności bez antytetycznego rozumowa-

nia. Balibar nazywa to „argumentem niebezpieczeństwa odwrotnego nad-

użycia” (l’argument du danger de l’excès inverse). Polega on na tym, że 

konsekwencją absolutnego prymatu całości lub grupy nad jednostkami bę-

dzie zniesienie indywidualności, i to dlatego stosunki wolności i równości 

powinny być „naddeterminowane” przez zasadę gwarancji własności, 

a szczególnie własności siebie, własności swoich warunków istnienia. I od-

wrotnie, naddatek własności, absolutny prymat egoistycznej indywidualno-

ści skutkuje zniesieniem wspólnoty.  

Historycznie, każda z tych dwóch mediacji dzieli się na dwie antyno-

miczne tendencje z odpowiadającymi im dyskursami politycznymi i ideolo-

gicznymi. Po stronie wspólnoty pojęcie rewolucyjnego „narodu” zmienia 

z biegiem czasu sens, nie oznacza już całości obywateli definiowanych 

w opozycji do monarchii i przywilejów i przekształca się w ideę historycznej 

przynależności, związanej z istnieniem państwa. Tworzy się naród z odpo-

wiadającymi mu dyskursami nacjonalizmu, w ekstremalnej formie przera-

dzającemu się w „rasizm”
34

, i lud, którego ostatecznym rozwinięciem jest 

ogólna idea proletariatu jako ludu ludów. Po stronie własności również na-

stępuje podział na skutek różnicy zdań w takich kwestiach jak prawo do ist-

nienia, prawo do pracy, natomiast prawo obywateli uzasadniania się bądź 

przez własność pracy (szczególnie zawłaszczania samego siebie) i własności 

jako kapitału, niezależnie od jego formy.  

Oznacza to, że między dwoma podstawami urzeczywistnienia zasady 

równowolności, a więc alternatywnymi formami uspołecznienia obywatela, 

własnością (niezależnie od tego czy indywidualną i zbiorową) oraz wspólno-

tą (niezależnie od tego czy pojmowaną jako „historyczna” czy „naturalna”), 

panuje nieustanne napięcie, które zdaniem Balibara strukturyzuje problema-

tykę polityki, atoli na każdym kolejnym etapie dialektyki rozwoju jej pod-

stawowymi zasadami raczej nie są już wolność i równość, ale ich „complé-

ments”. Co więcej nie są one już tak jednoznaczne, jak kiedyś:  

                                                           
34

 W sprawie tworzenia się „formy narodu”, jego historii i ideologii oraz problemu 

rasizmu zob. É. Balibar, I. Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambigu-

ës, Paris 1988 oraz artykuły: Czy istnieje rasizm europejski, Rasizm: jeszcze jeden 

uniwersalizm [w:] Trwoga mas, dz. cyt. i inne. 
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Jako punkt zakotwiczenia indywidualności, a więc stosunku czło-

wiek/rzecz lub człowiek/natura, „własność” we wszystkich swych 

formach straciła dzisiaj swoją oczywistość, swoją prostotę, stała się 

pojęciem złożonym, nieprzejrzystym (na przykład co to znaczy być 

właścicielem swojej zdolności, twórczości, prawa?). Podobnie 

wspólnota straciła zarazem swoją jednoznaczność (ponieważ nie ist-

nieje jeden, ale wiele kolektywizujących, rywalizujące grupy lub 

więzi przynależności, wzywające jednostki do utożsamienia się z 

nimi) i swoją spójność (istnieją stosunki społeczne, które związują 

tak mocno jednostki, że zdają się w ogóle już ich nie związywać: na 

przykład zawód, rodzina, bez wątpienia pojawia się też coraz bar-

dziej paląca kwestia klasy i narodu
35

. 

Dyskursy propozycji równowolności, mimo jej uniwersalności, nieustan-

nie ujawniają względną nieadekwatność
36

. Rzecz bowiem w tym, że po-

przednio były formułowane w terminach walki przeciwko opresji i niespra-

wiedliwości, natomiast teraz mamy do czynienia z innym typem sprzeczno-

ści i podziałów, które niełatwo formułować w tym języku. Współcześnie Ba-

libar wyróżnia dwa podziały – chociaż zapewne można byłoby ich przyto-

czyć więcej – stanowiące „quasi-nieprzekraczalne przeszkody w tworzeniu  

wolnej wspólnoty jednostek, wspólnie walczących przeciwko nierówno-

ściom społecznym”, a więc zaprzeczające zasadzie równowolności. A mia-

nowicie podział na płcie, rozumiany nie tylko jako podział ról społecznych, 

ale także jako  „absolutna” różnica dzieląca gatunek ludzki na dwie dyssy-

metryczne połowy oraz oddzielenie ciała i umysłu, quasi-„platońska” opozy-

cja dwóch stron jednostkowości, inaczej mówiąc, podział na pracę umysło-

wą i fizyczną
37

. Balibarowi chodzi o zupełnie inny typ sprzeczności, a mia-

nowicie: 

                                                           
35

 É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, dz. cyt. 
36

 Oczywiście w tym miejscu warto byłoby przywołać całą dialektykę ogólnego 

i szczegółowego, nie ma jednak tutaj na to miejsca 
37

 Idea tego podziału jest oczywiście Marksowska i „zmienia ona teorię świadomo-

ści, aby wyrwać ją z objęć wszelkiej psychologii (nawet psychologii społecznej) 

i uczynić z niej kwestię antropologii politycznej”. Balibar zamiast o „podziale pra-

cy na fizyczną i umysłową”, woli mówić o różnicy umysłowej, chodzi w niej bo-

wiem zarówno o przeciwstawność różnych rodzajów pracy, jak i o przeciwstaw-

ność pracy i niepracy „swobodnej aktywności lub wszelkich nieopłaconych dzia-

łań, które stały się przywilejem i specjalnością nielicznych”. Zob. Różnica umy-

słowa [w:] É. Balibar, Filozofia Marksa, przeł. A. Staroń, Warszawa 2007, s. 65-

67. 
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sprzeczności lub podziały innego typu, generalnie wypchnięte poza 

polityczną świadomość i dyskursy lub poruszane w sposób wstydli-

wy, kwestionujące samo pojęcie jednostki, model jednostkowości 

czy też „natury ludzkiej”, to znaczy nawet możliwość przedstawia-

nia sobie jednostki jako egzemplarza gatunku ludzkiego
38

. 

Chodzi tu nie tyle o „nierówności”, ile o to, że różnice stają się podsta-

wami ich tworzenia, czyli – zgodnie z propozycją równowolności – ograni-

czania lub znoszenia wolności całych „klas”
39

 ludzkości. Różnice te są nad-

zwyczaj dwuznaczne, bowiem łączą aspekt biologiczny i historyczny, po-

dwójne połączenie indywidualności z ciałem i z językiem, aspekt realny 

i aspekt wyobrażeniowy: są to par excellence różnice, które denotują real-

ność wyobrażenia w ludzkim doświadczeniu i z tego względu stawiają za-

gadnienie wewnętrznych granic polityki czy też przekształcenia polityki, 

która obejmowałaby nie tylko człowieka obywatela, ale człowieka podmiot 

urojenia lub pożądania
40

.   

Tak rozumiane różnice, mają u Balibara wspólną, negatywną cechę, 

a mianowicie to, że są inne niż nierówności, chociaż również są wpisane 

w stosunek władzy. Dokładniej chodzi tu o to, że są wpisane w kolektywny 

stosunek nierówności (kobiet i mężczyzn, elit i mas), który reprodukuje się, 

działa i weryfikuje jako relacja personalna, poszczególna, jednostki do jed-

nostki, podczas gdy społeczeństwo nowożytne formalnie zniosło wszelką za-

leżność człowieka od człowieka. Stąd też znajdują się niejako ponad czy też 

poza dziedziną „społeczną”, „w dziedzinie przypadkowości indywidualności 

lub w konieczności transindywidualnych losów” (des destins). Ale też mają 

cechę, którą Balibar uważa za pozytywną: wobec braku uznania przez ofi-

cjalny dyskurs polityki czy też konieczność nieustannej walki o uznanie jest 

nią „obowiązek poszukiwania swego wyzwolenia jako „prawa do różnicy 

w równości”, atoli – mamy tu do czynienia z rodzajem politycznego manife-

stu – nie jako   

restauracji źródłowej tożsamości czy też neutralizacji różnic w rów-

ności praw, ale jako produkcji równości bez precedensów i modeli, 

którą jest sama różnica, komplementarności i wzajemność poszcze-

                                                           
38

 É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, dz. cyt. 
39

 Kobiety i mężczyźni nie stanowią oczywiście klas w sensie Marksowskim. 

Używam tego terminu w sensie „klasy paradoksalnej”. Zob. J. C. Milner Les Noms 

indistincts, Paris 1983. 
40

 Zob. É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, dz. cyt.  
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gólności. W pewnym sensie ta wzajemność jest już wirtualnie za-

warta w propozycji równowolności, ale może się do niej odwoływać 

paradoksalnie tylko pod warunkiem powtórnego otwarcia kwestii 

między człowiekiem a obywatelem: nie aby cofnąć się do idei oby-

watelskości podporządkowanej różnicy antropologicznej, ale zmie-

rzać w kierunku obywatelskości naddeterminowanej przez różnicę 

antropologiczną, wyraźnie dążącą ku swej transformacji, odmiennej 

zarazem od instytucjonalnej naturalizacji i zanegowania lub neutra-

lizacji formalnej
41

. 

Różnice te jednak nie są podobne, bowiem władza nie podporządkowuje  

tych samych jednostek, ani nie posługuje się  samymi środkami
42

. Otóż  

w wypadku różnicy płci Balibar uważa, że mamy do czynienia z „naddat-

kiem/suplementem osobliwości” (un supplément de singularité), co właśnie 

nie pozwala nadawać tej samej treści wolności kobiet i wolności mężczyzn, 

to znaczy sprowadzać do tego samego typu podmiotowości. Inaczej mówiąc, 

można żądać dla kobiet równych praw, ale nie można myśleć, że działają 

one od tej pory jako jednostki generyczne. Równość nie jest tutaj neutraliza-

cją różnic (egalizacją), ale warunkiem i wymogiem dywersyfikacji wolno-

ści
43

. 

Natomiast w przypadku różnicy intelektualnej chodzi o odejmowanie 

osobliwości (soustraction de singularité): 

Skoro bowiem indywidualność jest funkcją komunikacji i skoro ko-

munikacja rozwija się do maksimum nie między predeterminowa-

nymi typami i rolami społecznymi, ale pomiędzy „poszczególno-

ściami”, „praktycznymi” doświadczeniami, w których każdy może 

uzyskać coś od innych i dać im coś od siebie, to trzeba przyjąć, że 

ekspansja wiedzy jako nośnika władzy jest dezindywidualizująca
44

.  

Jak się wydaje, za Spinozą przejmuje Balibar tutaj pewną ontologię rela-

cji czy też transindywidualności, którą rozwija w ontologię komunikacji, 

o czym będzie mowa w rozdziale o „milczącym podmiocie Spinozy”. Ważne 

tutaj jest to, że za uniwersalność funkcji wiedzy płaci się restrykcjami real-

                                                           
41

 Tamże. 
42

 Chociaż oczywiście można podać przykłady ich komplementarności. Na przykład 

można się zastanowić, czy w nierówności płci nie mamy do czynienia z maskuli-

nizacją wiedzy. Pobrzmiewa tutaj echo Foucaulta. 
43

 Zob. É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, dz. cyt. 
44

 Tamże.  



BALIBAROWSKA „PROPOZYCJA RÓWNOWOLNOŚCI”  

- 47 - 

 

nych możliwości komunikacji, a to na skutek wyspecjalizowanego monopo-

lu „zadań komunikacyjnych”. I ponownie mamy do czynienia z rodzajem 

manifestu, czy też programu politycznego, którego nie będę tutaj dyskuto-

wać, odkładając to na inną okazję: 

Z tego punktu widzenia nierówność tworzy różnicę, praktycznie nie-

redukowalną, ale walka przeciwko nierówności nie może doprowa-

dzić ani do anulowania różnic, ani ich „demokratycznej” reprodukcji 

w formie uogólnionej selekcji jednostek. Dla zwiększenia wolności 

jednostek i komunikacji samej należy wprowadzić jednocześnie neu-

tralizację i redystrybucję wiedzy, „ekwiwalencję” jednostek ignoran-

tów i uczonych wobec prawa wyrażania się w przestrzeni publicznej 

i symboliczną dysocjację instytucjonalnej ekwiwalencji między „in-

teligencją” a „wiedzą”
45

. 

Te dwie różnice antropologiczne wpisuje Balibar w „topikę równowolno-

ści”. Otóż różnica płci plasuje się po stronie wspólnoty, natomiast różnica 

intelektualna nabiera sensu dopiero w stosunku z własnością. W przypadku 

pierwszej wyjaśnia to, uznając, że postrzeganie podziału ról między odmien-

nymi płciami jest koniecznym warunkiem, aby społeczeństwa nowożytne, 

w których wszyscy ludzie są uznawani za obywateli, jawiły się sobie właśnie 

jako wspólnota, a nie zbiór niepołączonych ze sobą jednostek. Ale właśnie te 

wspólnoty, przybierające formę państwa, którego struktura prawna opiera się 

na propozycji równowolności, nie mogą nigdy być traktowane jako wspól-

noty sexuées. Ich podstawą nie jest prosta relacja między płciami, bo nie 

chodzi tu o poszerzoną rodzinę, „ale seksizm praktyczny i ideologiczny, jako 

strukturę wykluczenia wewnętrznego kobiet, uogólnioną na całe społeczeń-

stwo”
46

. W tym przypadku mamy więc do czynienia z zanegowaniem, ale 

też jednocześnie z uniwersalizacją różnicy płci, co staje się źródłem kryzysu 

tożsamości wspólnotowej. Różnica umysłowa wiąże się z własnością. Przy 

czym Balibar pokazuje, że zdolność umysłowa rozumiana w szerokim sen-

sie, to znaczy poznawania i woli, nie tylko  zawsze była włączona w proces 

zawłaszczania przez człowieka rzeczy jako ontologiczna różnica między 

ludzką osobowością i ciałem, traktowanym właśnie jako „rzecz”, ale rów-

nież, że z chwilą, kiedy własność staje się terminem średnim równości 

                                                           
45

 Tamże. Problemem „emancypacji intelektualnej” zajmuje się Jacques Rancière. 

Zob. tenże, Le maître ignorant – Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle, Paris 

1987. 
46

 É. Balibar, La proposition de l’égaliberté, dz. cyt. 
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i wolności,  gwarancją człowieczeństwa jednostkowego i warunkiem obywa-

telskości. Takie ujęcie zdolności/niezdolności zmienia znaczenie, to znaczy 

zostaje przeniesione ze sfery prywatnej, indywidualnej i nabiera waloru pu-

blicznego. Proces ten nazywa procesem „autonomizacji – intelektualizacji – 

materializacji” wiedzy. Polega on na tym, że „każda własność wpisuje się 

w kody i sformalizowane ekwiwalencje poprzez znajomość ekonomii poli-

tycznej”
47

. To znaczy jednostka staje się właścicielem tylko o tyle, o ile po-

siada wiedzę obejmującą teorię i praktykę wymiany wartości, czy też jest 

przez ową wiedzą rozpoznawana i uznawana. Jednostka lub zbiorowość od-

noszą się w tym kontekście do swojego „bycia” i „posiadania” tylko za po-

średnictwem abstrakcyjnej wiedzy, która „autonomizuje się i intelektualizuje 

coraz bardziej, coraz bardziej się materializując”. Zdaniem Balibara ten pro-

ces w coraz większym stopniu determinuje praktykę „prawa własności”, 

a w konsekwencji indywidualność, to znaczy że coraz bardziej niepewna sta-

je się tożsamość właścicieli, tożsamość „podmiotu” własności. Mówiąc ina-

czej, otwiera się tutaj możliwość wyobrażania sobie jednostki, a także zbio-

rowości jako pozbawionych własności czegokolwiek, przede wszystkim sie-

bie samego, a więc zakwestionowania własnej tożsamości. Nie chodzi już 

więc tylko o podział wewnątrz samej „natury ludzkiej”, ale także – skoro 

prawo do „praw obywatela” nabywa się poprzez własność – o unieważnienie 

indywidualności politycznej, a więc wykluczenie „nie-posiadaczy” nie tylko 

z kategorii „obywatelskości”, ale także „człowieczeństwa”, jeżeli tylko 

uznamy prawdziwość „propozycji równowolności”. Można też ująć rzecz 

inaczej: jednostki ludzkie objęte ekonomiczną kategorią „ludzi jednorazo-

wych” (Oglivie), czy też polityczną kategorią „części bez udziałów” (part de 

sans parts, Ranciére), w pewien sposób nie „istnieją”. Są przeznaczone „na 

przemiał” (Bauman). Dlatego też pojawia się pytanie: dlaczego niektóre jed-

nostki rodzaju ludzkiego (człowiek) mogą być obywatelami, a niektóre zo-

stają wykluczone poza obręb obywatelskości, a tym samym człowieczeń-

stwa? To znaczy dlaczego uniwersalna, bezwarunkowa zasada równowolno-

ści nieustannie wymyka się swym realizacjom? Dla Balibara nie jest to pyta-

nie retoryczne, ale praktyczne i implikuje ono pewne zadanie, w sumie tra-

giczne w sensie tragedii antycznej: 

Naszym zadaniem jest skonstruowanie sposobów zachowania […] 

nie mogąc dokonać syntezy. Co nie znaczy, że nie mamy nici prze-

                                                           
47

 Tamże.  
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wodniej […] mamy fait de droit zawarty w cięciu rewolucyjnym: 

propozycję równowolności i jej skutek prawdy uniwersalnej
48

 . 

Mówiąc inaczej, dotyczy ono konstytutywnej relacji indywidualności, 

którą Balibar nazywa transindywidualną. To, co określa tym terminem, nie 

należy do porządku istoty czy też zasady, ani nie stanowi horyzontu teleolo-

gicznego, definiowanego w jednoznaczny sposób, ale jest pewnym proble-

mem, który streszcza się w pytaniu: w jaki sposób można ustanowić transin-

dywidualność, to znaczy znaleźć instytucję polityczności (du politique), 

w której jednostka i wspólnota, wolność i równość będą istnieć bez swego 

przeciwieństwa
49

. Inaczej mówiąc, troska Balibara dotyczy teraz tego, co 

można nazwać „uniwersalizmem konkretnym”, przekraczającym „abstrak-

cyjny uniwersalizm” Deklaracji z 1789 r. Zadaniem, jakie stawia, jest skon-

struowanie praktycznych sposobów zachowania, które gwarantowałyby za-

chowanie równowolności: to znaczy jesteśmy skonfrontowani z „propozycją 

równowolności i jej skutkiem prawdy uniwersalnej”, a jednocześnie tak na-

prawdę nie dysponujemy (jeszcze) sposobami „przejścia od prawdy uniwer-

salnej do prawdy szczególnej”. W konkluzji Nouvelles réflexions sur 

l’égaliberté powtarza, że nie wie „w jaki sposób można połączyć politycznie 

polityki mniejszościowe  i większościowe, ale to nie oznacza dla niego „wy-

rzeczenia się uniwersalnego”, uważa, że należy w tym widzieć raczej  „su-

plement uniwersalności” (un supplément d’universalité). Pojawia się tutaj 

problem „uniwersalności różnic”, implikujący „logikę tożsamości” (logique 

identitaire)
50

. Pyta więc    o to, czy samo żądanie istnienia różnic nie może 

stać się dyskryminujące. Ale, jak się zdaje, Balibara nie interesuje problem, 

czy trzeba być przeciw, czy też za żądaniami tożsamościowym. Powiada on 

tylko, że w burżuazyjnym uniwersalizmie mamy do czynienia z nierozwią-

zywalnym problemem, a mianowicie z tym, że różnice płci, kulturowe róż-

nice między normalnym i patologicznym w ramach „uniwersalności burżu-

azyjnej”
51

, nabywają nadzwyczaj paradoksalnego statusu. To znaczy, jak zo-

baczymy, są miejscem permanentnej niedogodności (malaise)
52

.  W Dekla-

                                                           
48

 Tamże. 
49

 Zob. tamże. 
50

 Zob. S. Mesure, A. Renaut, Alter Ego. Les paradoxes..., Paris 1999. 
51

 Nie bójmy się określenia „burżuazyjna”, które w języku polskim ma określone, 

zresztą negatywne, konotacje, atoli inaczej jest w innych językach.  
52

 W kwestii tłumaczenia tego słowa M. P. Markowski, w swym tekście Kultura 

i namiętności, pisze: „Freud, jak wiadomo, nigdy nie napisał rozprawy pod tytu-
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racji z 1789 r. idea przekładu różnic między ludźmi na dyskryminacje jest 

odrzucona. Ale de facto, konstatuje Balibar, społeczeństwo „burżuazyjne” 

nieustannie „klasuje” jednostki, także w tym, co dotyczy ich dostępu do 

obywatelskości lub odpowiedzialności, wedle różnic. Rzec by można, że 

z jednej strony unifikuje, czyniąc ze wszystkich bezmyślnych konsumentów 

„popkultury”, z drugiej różnicuje, odmawiając dostępu do tego, co najważ-

niejsze, a mianowicie „posiadania praw”. Należy więc żądać z jednej strony 

uniwersalności praw, z drugiej odrzucenia bycia sprowadzanym do jednego 

modelu człowieczeństwa, na przykład dominującego modelu heteroseksual-

nej męskości. W konsekwencji należy żądać różnic, które jako takie są „nie-

definiowalne”. Dlaczego zatem Balibar traktuje ich uznanie za stawkę oby-

watelskości? Czy nie ma w tym paradoksu? Tak, ale ten paradoks ma sens, 

bowiem tym, co należy zrozumieć, jest to, że przemoc sytuuje się zarówno 

po stronie utrwalenia różnic, jak i po stronie ich wyparcia lub ich represjo-

nowania. Nie może więc istnieć prosta odpowiedź polityczna. Podmioty 

z konieczności dążą do sprzecznych celów. W rzeczywistości potrzebują za-

razem uniwersalności praw, jak i uznania istnienia różnic między nimi. Atoli 

te różnice nie są ustalonymi raz na zawsze tożsamościami. Zainteresowanie 

prawem do różnicy nie oznacza, że każda kategoria jednostek jest zaetykie-

towana i zamknięta w jednym miejscu. Tym, co należy respektować, jest 

dwuznaczność charakteryzująca każdą ludzką jednostkę. Niezwykle brutalna 

(extrêmement violent), powiada Balibar, jest chęć sfabrykowania społeczeń-

stwa jednostek, z których każda byłaby „normalna”.  

Poruszyłem tutaj – nader pobieżnie – tylko niektóre z wątków, jakie im-

plikuje Balibarowska „propozycja równowolności”. Szczególnie interesujące 

staje się zastanowienie nad nią w kontekście edukacji w szerokim znaczeniu, 

co – być może – stanie się tematem kolejnego opracowania. 

 

                                                                                                                                        
łem Kultura jako źródło cierpień. Tytuł ten wymyślili polscy tłumacze rozprawy 

Das Unbehagen in der Kultur, która w autoryzowanej wersji angielskiej nazywa 

się Malaise in Culture. Ani francuskie słowo malaise kalkowane przez Joan 

Riviers, ani niemieckie das Unbehagen nie oznacza cierpienia  w sensie mocnym. 

Jest to raczej niewygoda, dokuczliwość, coś, co mocno doskwiera. Polskie słowo 

«cierpienie» zawiera w sobie mocne konotacje moralne: bohaterowie romantyczni 

cierpieli za miliony, Jezus cierpiał za wszystkich grzeszników, Matka Boska cier-

piała widząc śmierć swego Syna. Tymczasem w niemieckim zdaniu es bereitet mir 

ein Unbehagen słychać niewiele ponadto, co Telimena mogłaby powiedzieć, gdy 

mrówki weszły jej pod spódnicę”. 
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SOVEREIGNTY AND SECURITY.  

LEVIATHAN VS. BEHEMOTH,  

OR FRAGMENTS OF POLITICAL ICONOLOGY 

 

Keywords 

Behemoth, security, iconography, iconology, Leviathan, sovereignty 

Abstract 

Referring to the concepts of an art historian Erwin Panofsky and his dif-

ferentiation between iconography and iconology, the author of this paper 

presents the fragment of political iconology on the examples of two symbols, 

that is, Leviathan and Behemoth. He presents the origins of both symbols 

and their understanding within Christianity. The author treats Thomas 

Hobbes’s work as ground-breaking in the history of the symbolism of Levia-

than and Behemoth. The paper also presents a short overview of the meaning 

of both symbols from the biblical times till today. Finally, referring to Carl 

Schmitt, the author presents the power of these symbols, as they provide 

a possibility for various interpretations. 
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Wstęp  

W niniejszym artykule zajmę się polityczną ikonologią, na przykładzie 

dwóch symboli, a mianowicie  Lewiatana i Behemota. Na początek wyjaśnię 

samo pojęcie politycznej ikonologii. Nawiążę tu do koncepcji historyka 

sztuki Erwina Panofsky’ego i jego rozróżnienia na ikonografię i ikonologię. 

Następnie przejdę do omówienia pochodzenia obu symboli i ich rozumienia 

w ramach chrześcijaństwa. Jako punkt przełomowy dla dziejów symboli 

Lewiatana i Behemota traktuję dzieło Tomasza Hobbesa i jemu poświęcę 

najwięcej uwagi. Przedstawię także krótką historię przemian znaczenia obu 

symboli do dnia dzisiejszego. Na koniec, na przykładzie Carla Schmitta, po-

każę siłę, jaka tkwi w symbolach, gdy się ich umiejętnie użyje, a która 

otwiera przestrzeń dla rozmaitych interpretacji
1
. 

 

1. Ikonologia 

Erwin Panofsky, odróżniając ikonologię od ikonografii posługuje się 

przykładem znajomego, który pozdrawia nas na ulicy uchyleniem kapelusza. 

Pierwszy poziom to identyfikacja obiektów i zdarzenia. Na tym poziomie 

rozumiemy, że mamy do czynienia z uchyleniem kapelusza oraz wyczuwa-

my ogólny wyraz tej czynności, czyli czy znajomy jest w dobrym, czy złym 

humorze, czy nastawiony jest do nas przyjaźnie, czy wrogo? Rozumienie na 

tym poziomie jest rozumieniem znaczenia pierwotnego lub naturalnego. Ro-

zumiejąc, że chodzi o pozdrowienie, przechodzimy na drugi poziom. Rozu-

mienie czynności znajomego jako pozdrowienia wymaga znajomości kultury 

zachodnioeuropejskiej jako dziedzictwa m.in. średniowiecznego zwyczaju 

rycerskiego, gdzie poprzez podniesienie przyłbicy okazywano pokojowe 

zamiary. Dla członków innych kultur zwyczaj ten może być niezrozumiały. 

W tym przypadku mamy do czynienia ze znaczeniem wtórnym lub umow-

                                                           
1
 W ramach niniejszego artykułu, nie będę zatem pisał o jeszcze jednym ważnym 

użyciu symboli Lewiatana i Behemota, a mianowicie o posługiwaniu się nimi 

w geopolityce (w tzw. paradygmacie binarnym, gdzie obowiązują słowa Carla 

Schmitta, że „dzieje powszechne to historia walki potęg morskich z potęgami lą-

dowymi oraz potęg lądowych z potęgami morskimi”). Zob. C. Schmitt, Ląd i mo-

rze, „Przegląd polityczny” 2014, nr 127/128, s. 124. Zresztą w analizach geopoli-

tycznych sytuacja się zmieniła wraz ze zbudowaniem samolotu (dołączył trzeci 

żywioł, a mianowicie powietrze, którego symbolem może być wielkie ptaszysko, 

czyli ptak Ziz, a gdy dołączymy ogień, abyśmy łącznie  dysponowali czterema 

elementami, to może wielkie ptaszysko plujące ogniem).  
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nym. Dalej jednak możemy potraktować pozdrowienie jako objaw „osobo-

wości” naszego znajomego, czyli człowieka wieku XX, który przynależy do 

określonego narodu, określonej klasy społecznej i pewnej tradycji intelektu-

alnej oraz posiada takie, a nie inne doświadczenie życiowe i wykształcił pe-

wien stosunek do rzeczywistości. Przechodzimy w tym momencie na kolej-

ny, trzeci poziom rozumienia. Jest ono tutaj próbą uchwycenia znaczenia 

wewnętrznego lub treści. 

Analizując dzieło sztuki możemy więc wyróżnić znaczenie pierwotne, 

dzielące się na przedmiotowe i wyrazowe, czyli rzeczy i zdarzenia jako mo-

tywy artystyczne (np. grupa zafrasowanych trzynastu mężczyzn przy stole 

biesiadnym) oraz znaczenie wtórne rozumiane jako tematy i pojęcia (rozu-

miemy, że jest to Ostatnia Wieczerza). Analizą tematu (alegorii lub opowie-

ści) zajmuje się ikonografia (jest to wyróżniony przez nas poziom drugi ro-

zumienia). Możemy jednak w dziele szukać jeszcze znaczenia wewnętrzne-

go, czyli rozumieć dzieło sztuki jako objaw pewnej fundamentalnej postawy 

narodu, grupy społecznej, wspólnoty religijnej, epoki historycznej przetwo-

rzonej i skupionej w dziele przez daną osobowość (obraz Leonarda da Vinci 

jako dokument osobowości artysty, kultury dojrzałego renesansu lub pewnej 

postawy religijnej). Interpretujemy w tym przypadku cechy kompozycyjne 

i ikonograficzne dzieła sztuki jako przejawy „czegoś innego” (poziom trzeci 

rozumienia). „Odkrycie i interpretacja tych wartości «symbolicznych» (które 

na ogół są nieznane samu artyście i mogą nawet daleko odbiegać od tego, co 

chciał on świadomie wyrazić) jest przedmiotem tego, co możemy nazwać 

ikonologią”
2
. 

Mamy zatem do czynienia z trzema poziomami rozumienia dzieła sztuki: 

z opisem preikonograficznym, analizą ikonograficzną i interpretacją iko-

nologiczną. I tak, jak do opisu preikonograficznego niezbędne jest doświad-

czenie praktyczne (znajomość rzeczy i zdarzeń), a do analizy ikonograficz-

nej - znajomość źródeł literackich (tematów i pojęć), to do interpretacji iko-

nologicznej konieczna jest „intuicja syntetyczna” (znajomość zasadniczych 

skłonności umysłu ludzkiego)
3
. Ikonologia jest więc nastawiona na dokona-

nie interpretacji opartej na syntezie i korzystającej z metod historycznych, 

psychologicznych czy krytycznych
4
. Ikonologia polityczna zaś byłaby tutaj 

                                                           
2
 E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971, s. 14. 

3
 Zob. tamże, s. 20. 

4
 Zob. tamże, s. 15. 
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rozumiana jako interpretacja z określonego punktu widzenia, czyli wskazu-

jąca na podłoże polityczne użytych symboli. Pokazywałaby zatem jakie fun-

damentalne problemy polityczne (władza a posłuszeństwo, suwerenność 

a bezpieczeństwo, pokój a wojna) kryją się za użytą symboliką i jakie ich 

rozwiązanie jest proponowane.  

 

2. Hiob 

W kulturze europejskiej mamy dwa wielkie źródła symboli. Są to mitolo-

gia grecko-rzymska i biblia. Symbole Lewiatana i Hioba pochodzą z tego 

drugiego źródła, a dokładniej z Księgi Hioba. Jak wiemy są tam opisane 

dzieje Hioba, pobożnego i posłusznego sługi Bożego, którego spotykają 

„niezasłużone” nieszczęścia. Mimo utraty majątku i rodziny Hiob pozostaje 

wierny Bogu. Nawet jednak u wiernego sługi przychodzi chwila, w której 

kieruje on do Boga swego rodzaju pretensje („Ciebie błagam o pomoc. Bez 

echa. Stałem, a nie zważałeś na mnie. [...] Czekałem na szczęście - a przy-

szło zło, szukałem światła - a nastał mrok”) [Hi 30,20.26]. Jak Bóg reaguje 

na skargi Hioba? Nie tłumaczy się, nie wyjaśnia sensu losu Hioba, lecz po-

kazuje swoją moc („I z wichru odpowiedział Pan Hiobowi: «Przepasz no 

biodra jak mocarz! Będę cię pytał - pouczysz Mnie. […] Czy ramię masz 

mocne jak Bóg? Czy głos twój rozbrzmiewa jak Jego?») [Hi 40,6-7.9]. Bóg 

tworzy Lewiatana i Behemota, żeby zademonstrować swoją potęgę wobec 

skarżącego się Hioba. Behemot to potężny potwór żyjący na lądzie („Oto hi-

popotama - «jak ciebie go stworzyłem» - jak wół on trawą się żywi. Siłę 

swoją ma w biodrach, a moc swą ma w mięśniach brzucha. Ogonem zawija 

jak cedrem, ścięgna bioder ma silnie związane, jego kości jak rury miedzia-

ne, jego nogi jak sztaby żelazne. Wyborne to dzieło Boże, Stwórca dał mu 

twardy miecz. On leży pod krzewem lotosu, w ukryciu trzcin i trzęsawisk”) 

[Hi 40,15-19.21]. Lewiatan zaś jest potworem wodnym („Czy krokodyla 

chwycisz na wędkę lub sznurem wyciągniesz mu język, czy przeciągniesz 

mu powróz przez nozdrza, a szczękę hakiem przewiercisz? Czy przebijesz 

mu skórę harpunem, głowę mu dzidą przeszyjesz? [...] Nie ma mu równego 

na ziemi, uczyniono go nieustraszonym: Każde mocne zwierzę się lęka jego, 

króla wszystkich stworzeń”) [Hi 40,25-26.31; 41,25-26]. Na co Hiob „kaja 

się w prochu i w popiele” [Hi 42,6] i mówi:  „Wiem, że Ty wszystko mo-

żesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przesłania zamiar nierozumnie? 
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O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem” 

[Hi 42,2-4]
5
.  

W skondensowany ikonograficznie sposób stworzenie przez Boga Behe-

mota i Lewiatana przedstawia obraz Williama Blake’a. Na szczycie obrazu 

widzimy Boga, który charakterystycznym gestem stwarza Behemota (u gó-

ry) i Lewiatana (na dole), Hiob zaś wraz z żoną klęczy po jego prawej stro-

nie (po lewej znajdują się przyjaciele Hioba). 

 

 
William Blake Behemot i Lewiatan

6
 

                                                           
5
 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Poznań 1999. 

6
 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <http://pl. wi-

kipedia.org/wiki/Behemot#/media/File:Behemoth3.jpg>.  
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Już w średniowieczu dzieje Hioba nabrały znaczenia politycznego. Nie-

zbędność istnienia takich instytucji jak państwo i prawo była wyjaśniana ko-

niecznością trzymania w ryzach złych skłonności człowieka (natura corrup-

ta), które pojawiły się po upadku. Z grzechów śmiertelnych Lewiatan repre-

zentował pychę (superbia), a Behemot gniew (ira). Państwo było odpowie-

dzią na grzech pierworodny (celem jego było więc poskromienie Lewiatana 

i Behemota). Typowe dla tego okresu jest przedstawienie z Liber Floridus, 

encyklopedii skomponowanej w latach 1090-1120 przez kanonika Lamberta 

de Saint-Omer, gdzie diabeł jedzie na Behemocie, a antychryst na Lewiata-

nie. 
 

 
Lambert Liber Floridus

7
 

                                                           
7
 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <http:// com-

mons.wikimedia.org/wiki/File:Liber_floridus-1120-p134-Diable.jpg>. 
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Lambert Liber flioridus

8
 

 

Warto też wspomnieć, że tradycja kabalistyczna widzi dzieje ludzkości 

jako walkę Lewiatana z Behemotem, w której na końcu czasu oba potwory 

wykończą się nawzajem lub zostaną przez Boga zniszczeni, a prawi Żydzi 

urządzą sobie odświętną „ucztę z Lewiatana”
9
.  

Po dokonaniu interpretacji ikonologicznej, widać, że sensem opowieści 

o Hiobie jest  dyskredytacja samej możliwości pytania o sens działania su-

                                                           
8
 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <http:// com-

mons.wikimedia.org/wiki/File:Liber_floridus-1120 - Leviathan-p135.jpg>.  
9
 C. Schmitt, Ląd i morze, dz. cyt., s. 124. 
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werennej władzy. Suweren, jako dysponujący właśnie najwyższą władzą 

zwierzchnią, stoi poza wszelkimi pytaniami czy wątpliwościami ze strony 

poddanego. Suwerenność i potencjalny bunt wobec niej odsyłają nas oczy-

wiście do istoty problematyki politycznej (rozumianej jako problem władzy 

jako takiej).  

 

3. Lewiatan 

Dla nowożytnej Europy problem władzy w całej jego ostrości postawił 

Tomasz Hobbes. Autor Lewiatana zadał sobie pytanie: Jaki jest właściwy 

sens władzy państwowej? Odpowiadając na nie, przedstawił model stosun-

ków międzyludzkich w sytuacji, kiedy władza państwowa nie istnieje (prze-

prowadził swego rodzaju eksperyment myślowy). Model ten nazwał: przy-

rodzonym stanem ludzkości (the natural condition of manking). Jak więc 

wygląda życie człowieka w tym stanie? Ludzie są równi. Równość ta jest 

widoczna przede wszystkim w tym, że każdy może każdego zabić. Jeśli nie 

w bezpośredniej walce, to podstępem („tajemną machinacją”) lub we współ-

pracy z innymi. Podstawowym celem człowieka jest zachowanie własnego 

istnienia (ono bowiem jest warunkiem wszystkiego innego, np. rozwoju mo-

ralnego, estetycznego czy religijnego). Człowiek może czynić wszystko co 

uzna za stosowne, by ten cel osiągnąć. „Każdy człowiek ma uprawnienie do 

każdej rzeczy, nawet do ciała drugiego człowieka”
10

. To uprawnienie spra-

wia, że ludzie popadają w trojakiego rodzaju konflikty. Pierwszy z nich 

spowodowany jest rywalizacją, czyli chęcią zdobycia przez różne podmioty 

tego samego dobra. Walka toczy się tu dla zysku. Przyczyną drugiego rodza-

ju konfliktu jest wzajemna nieufność. Przed tą nieufnością można się zabez-

pieczyć tylko w ten sposób, że zwiększa się własną moc (choćby przez pod-

porządkowanie sobie innych). Tutaj walka toczy się dla bezpieczeństwa. 

Powodem ostatniego rodzaju konfliktu jest żądza sławy. Do walki dochodzi 

ze względów prestiżowych. 

Podsumowując powyższe trzeba stwierdzić, że model naturalnego stanu 

ludzkości jest modelem wojny każdego pojedynczego człowieka z każdym 

innym (bellum omnium contra omnes). Do tego należy dodać dwie ważne 

uwagi. Po pierwsze, wojna ta nie znaczy, że cały czas toczy się realna walka 

wszystkich przeciwko wszystkim. Może być tak, że nikt z nikim nie zmaga 

                                                           
10

 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świec-

kiego, Warszawa 1955, s. 113. 
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się rzeczywiście. To jednak nie zmienia sytuacji. Wystarcza bowiem, że lu-

dzie są w stanie gotowości. „Czasem wojny jest odcinek czasu, w którym 

dostatecznie jest wyraźne zdecydowanie na walkę”
11

.   

Po drugie, wojna ta nie jest spowodowana tym, że człowiek jest „zły” 

pod względem moralnym czy „grzeszny”. Chodzi o to, że taka jest jego 

obiektywna sytuacja egzystencjalna. Głoszenie miłości bliźniego jest o tyle 

nieskuteczne, że zawsze się znajdzie ktoś, kto nie jest podatny na taką reto-

rykę. Człowiek musi więc podjąć środki zapobiegawcze, a to znaczy tyle, że 

powinien przygotować się do walki. „Tak postępując nie czyni on nic więcej 

niż to, czego wymaga jego własne samozachowanie; a to jest ogólnie do-

zwolone”
12

.  

Do zakończenia tej wojny, wszystkich przeciwko wszystkim (motywem 

szukania pokoju jest strach przed gwałtowną śmiercią), potrzebna jest ugoda, 

w której ludzie zrzekną się uprawnienia do wszystkiego. Umowę taką musi 

oczywiście zawrzeć każdy z każdym. Najistotniejszą jej częścią jest zapis 

dotyczący powołania suwerena, czyli mocy zdolnej trzymać w strachu 

wszystkich. Powołanie suwerena jest konieczne bowiem „ugody, bez mie-

cza, są tylko słowami”
13

. Dopiero po pojawieniu się władzy, tak wielkiej, że 

większej nie można sobie wyobrazić, kończy się stan wojny. Hobbes, przed-

stawiając moc suwerenną odwołuje się do średniowiecznej definicji Boga 

podanej przez Anzelma z Canterbury: Bóg jest „czymś ponad co nic więk-

szego nie można pomyśleć”
14

.  

Tomasz Hobbes, nadając swojemu dziełu tytuł zaczerpnięty z Księgi 

Hioba odwołał się do hebrajskiego słowa liv'iah rozumianego jako składa-

nie, złożenie. Lewiatan i Behemot, inaczej niż w średniowiecznej interpreta-

cji, nie byli dla niego już różnymi wcieleniami szatana (choć już teolog i bi-

skup Paulus von Burgos widział w Lewiatanie jednocześnie wielką rybę 

(magnus piscis) i społeczeństwo (societas), zaś mnich kapucyn Jacques 

Boulduc traktował Lewiatana jako symbol króla, gdzie poddani stanowią je-

                                                           
11

 Tamże, s. 110. 
12

 Tamże, s. 108. 
13

 Tamże, s. 147. W oryginale Hobbes posługuję się tu grą słów: Convenants without 

the Sword are but Words. 
14

 Anzelm z Canterbury, Proslogion [w:] tenże, Proslogion. Monologion, Warszawa 

1992, s. 145. Zob. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994,        

s. 51 i n.   



STANISŁAW PISKORZ  

- 62 - 

 

go części)
15

. Lewiatan stał się symbolem suwerena, dzięki któremu w ogóle 

możliwe jest istnienie społeczeństwa (i który, dzięki umowie, wyłania się 

z tego społeczeństwa). Hobbes, sięgając do historii Hioba dostrzegł w niej 

przede wszystkim obraz suwerennej władzy. Bóg uzasadnił przecież cierpie-

nie Hioba nie jego grzechami, lecz „argumentami opartymi na swej mocy, 

takimi jak: «gdzieś był, gdym zakładał fundamenty ziemi»”
16

 [Hi 38,4]
 
.  

Bardzo interesująca jest strona tytułowa Lewiatana. Widać tam  wyłania-

jącego się zza wzgórza (z morza) wielkiego człowieka, który zbudowany jest 

z wielu małych ludzi. W jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej laskę bisku-

pią. Są to symbole władzy świeckiej i religijnej. Pod mieczem znajdują się 

narzędzia odpowiadającej mu władzy, czyli zamek, korona, działo, różnego 

rodzaju broń i sztandary oraz bitwa. Pod pastorałem zaś mamy kościół, infu-

łę, gromy ekskomuniki, obraz różnego rodzaju dystynkcji i sobór. Olbrzymia 

postać władcy zapewnia spokój miastu. Na górze umieszczony został frag-

ment z Księgi Hioba, który tam odnosił się do Lewiatana, a mianowicie Non 

est potestas super terram quam comparetur ei, „nie ma mu równego na zie-

mi” [Hi 41,25]. Można powiedzieć, że Lewiatan zastępuje Boga z obrazu 

Blake’a. 

Nowoczesny Lewiatan ma czworaką naturę. Lewiatan to zwierzę („wielki 

Lewiatan” właśnie), Bóg („bóg śmiertelny, któremu, pod władztwem Boga 

Nieśmiertelnego, zawdzięczamy nasz pokój i naszą obronę”; Deus mortalis), 

wielki człowiek („realna jedność wszystkich w jednej i tej samej osobie”; 

makros anthropos) i maszyna („powstała na mocy ugody każdego człowieka 

z każdym innym” jako dzieło ludzi, czyli coś sztucznego)
17

. Państwo jest 

pierwszą nowoczesną maszyną (maszyna maszyn machina machinarum; wa-

runek innych maszyn)
18

. Bóg nieśmiertelny, mimo że stoi ponad bogiem 

śmiertelnym, to naprawdę już znika z pejzażu politycznego. Lewiatan sam 

decyduje o sprawach religijnych (to on trzyma pastorał). Bóg nieśmiertelny 

stał się pustym miejscem do wypełnienia przez suwerena. 

                                                           
15

 Zob. H. Bredekamp, Behemoth als Partner und Feind des Leviathan. Zur politi-

schen Ikonologie eines Monstrums, Bremen 2009, s. 27 [online], [dostęp: 

1czerwca 2015]. Dostęp w internecie: <http://www.sfb57.unibremen.de/pages/ 

pubApBeschreibung.php?SPRACHE=de&ID=138>.  
16

 T. Hobbes, Lewiatan, dz. cyt., s. 319. 
17

 T. Hobbes, Lewiatan, dz. cyt., s. 151. 
18

 Zob. C. Schmitt, Rozmowa o władzy i dostępie do posiadającego władzę, „Prze-

gląd polityczny” 2014,  nr 127/128, s. 187.  
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Hobbes Lewiatan

19 

                                                           
19

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <http:// up-

load. wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Leviathan.jpg>.  
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A co z drugim symbolem, gdzie podział się Behemot? Ostatnim dziełem 

politycznym Hobbesa był dialog Behemoth, or the Long Parliament. Hobbes 

przedstawił w nim dzieje angielskiej wojny domowej. Lewiatan stał się więc 

symbolem państwa i pokoju, a Behemot buntu i wojny domowej.   
 

 
Hobbes, Behemoth or the Long Parliamemt, The University of Chicago Press, 

Chicago 1990
20

 

                                                           
20

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <https://pl. 
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Państwo jest potworem, który ma uchronić nas przed jeszcze większym 

nieszczęściem. („Lepiej znieść sto lat tyranii niż przeżyć jeden dzień wojny 

domowej”)
21

. Strach przed gwałtowną śmiercią może zostać uśmierzony tyl-

ko wtedy, gdy pojawi się jeszcze większy strach (strach przed władzą pań-

stwową). Lewiatan stał się więc symbolem pozytywnym, który właśnie 

symbolicznie ukazuje fundament wszelkiego prawa, którym jest ochrona za 

posłuszeństwo. „Z punktu widzenia człowieka związek ochrony i posłuszeń-

stwa pozostaje jedynym wytłumaczeniem władzy”
22

.  

Państwo ma monopol na prawomocną przemoc. Dzięki niemu jest jedno-

ścią nadrzędną względem wszystkich grup społecznych, sił pośrednich (po-

testas indirectas) takich jak wspólnoty religijne, organizacje pracodawców, 

związki zawodowe, koncerny międzynarodowe, partie polityczne.  Monopol 

na przemoc posiadany przez państwo ma „zbawienne” dla człowieka skutki. 

Po pierwsze, sukcesem jest już, gdy rzeczywista władza jest widoczna. Po 

drugie, nadrzędność państwa jest warunkiem wolności jednostki, a upadek 

państwa prowadzi do jej zniszczenia, a nie rozkwitu. „Po rozpadzie jedności 

państwa rozmaite grupy społeczne same dokonują odpowiednich rozstrzy-

gnięć, kierując się własnym interesem grupowym. Natomiast w przypadku 

jednostki, jak pokazuje doświadczenie, nie ma innej przestrzeni wolności niż 

ta, którą zapewni jej silne państwo. Kiedy pluralizm państwowy przeciwsta-

wia się jedności państwowej, oznacza nic innego jak pozostawienie roz-

strzygnięcia konfliktu społecznych obowiązków w gestii poszczególnych 

grup. To z kolei oznacza suwerenność grup społecznych, a nie wolność i au-

tonomię poszczególnych jednostek”
23

. 

Alternatywą wobec władzy państwowej nie jest swobodna dyskusja, za 

pomocą której osiągamy konsensus, lecz rządy sił pośrednich. „Z pragma-

tycznego i empirycznego punktu widzenia należy postawić pytanie o to, kto 

dysponuje środkami umożliwiającymi osiągnięcie «wolnego» konsensusu, 

kto rozporządza wszelkiego rodzaju środkami gospodarczymi, pedagogicz-

nymi, psychotechnicznymi, za pomocą których, jak pokazuje doświadczenie, 

możliwe jest jego osiągnięcie”
24

. Jeżeli zaś siłami, które umożliwiają po-

                                                                                                                                        
scribd.com/read/250372103/Behemoth-or-The-Long-Parliament>. 

21
 A. Gehlen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, Frankfurt am Main 

2004, s. 103. 
22

 C. Schmitt, Rozmowa o władzy, dz. cyt., s. 182. 
23

 C. Schmitt, Etyka państwowa i państwo pluralistyczne, „Kronos” 2010, nr 2, s. 75. 
24

 Tamże, s. 74. 
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wstanie konsensusu dysponują jakieś grupy społeczne, a nie państwo, to 

znaczy to jedynie, że sytuacja jest nieprzejrzysta, a siły polityczne niewi-

doczne. 

4. Przemiany 

Franz Neumann niemiecki socjolog i politolog, współpracownik (po emi-

gracji z Niemiec w 1933 r.) Teodora Adorno i Maxa Horkheimera, napisał 

w czasie drugiej wojny światowej dzieło analizujące III Rzeszę. Narodowi 

socjaliści stworzyli swego rodzaju antypaństwo (Franciszek Ryszka nazwał 

je „państwem stanu wyjątkowego”), a skoro Lewiatan był symbolem pań-

stwa w sensie pozytywnym, to nazistowskie państwo przybrało symbol Be-

hemota. 
 

 
Franz Neumann Behemoth. The Structure and Practice of National 

Socialism 1933-1944, 2nd, revised ed. New York u.a.: Oxford Univer-

sity Press 1944; dt. Übers.: Behemoth. Struktur und Praxis des Natio-

nalsozialismus 1933-1944, hg. u. mit einem Nachwort versehen von 

Gert Schäfer, Köln/Frankfurt a. M. Europäische Verlagsanstalt 1977
25

. 

                                                           
25

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <https://do-  
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Po drugiej wojnie światowej, w latach sześćdziesiątych w środowisku 

lewicowym Lewiatan dalej był symbolem państwa, ale państwa kapitali-

stycznego. Stał się więc symbolem negatywnym, wielorybem, którego nale-

ży zniszczyć od środka jak Jonasza
26

. Charakterystyczny dla takiej interpre-

tacji symbolu Lewiatana jest fakt, że terroryści z Frakcji Czerwonej Armii  

(Rote Armee Fraktion) w czasie pobytu w więzieniu w Stammheim przyjęli 

pseudonimy zaczerpnięte z powieści Moby Dick albo Wieloryb Hermanna 

Melville’a. (Andreas Baader posługiwał się pseudonimem Ahab). 

Skoro Lewiatan stał się symbolem negatywnym, to przeciwstawiony mu 

Behemot zaczął być wartościowany pozytywnie. Pismo włoskie z 1986 r. 

tłumaczyło, że Behemot był roślinożerny  i żył we wspólnocie z innym zwie-

rzętami między rzeką a górami (było to więc prawie rajskie zwierzę)
27

. 
 

 
28

 

                                                                                                                                        
cupedia.de/zg/Datei:Neumann_Behemoth_Structure_Practice.jpg>. 

26
 Zob. H. Bredekamp, Behemoth als Partner und Feind des Leviathan, dz. cyt., 

s. 39. 
27

 Zob. H. Bredekamp, Behemoth als Partner und Feind des Leviathan, dz. cyt., 

s. 42. 
28

 Tamże. 
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Behemot przestał być symbolem chaosu i wojny wszystkich przeciwko 

wszystkim. Stał się symbolem różnorodności i demokratycznego pluralizmu.   

Behemot w tej interpretacji to alternatywna, względem despotycznego Le-

wiatana, forma życia społecznego. Behemot powinien więc pokonać Lewia-

tana. Zresztą już u Williama Blake’a widać, że Behemot dominuje nad Le-

wiatanem, a u samego Hobbesa widać pewną dwuznaczność na stronie tytu-

łowej De cive, gdzie Imperium przeciwstawiona zostaje Libertas. 
 

 
Hobbes De cive 1642 

29
 

                                                           
29

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie:<http://upload. 
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Z czasem jednak symbole Lewiatana i Behemota tracą swoja grozę. We-

dług Carla Schmitta „Lewiatan znalazł się w akwarium, Behemot w zoo”
30

. 

Arnold Gehlen określa zaś współczesne państwo nie jako Lewiatana, a jako 

krowę dojną
31

 (socjalne prawodawstwo, zasiłek dla bezrobotnych, renta, 

emerytura).  

Swoją grozę traci Lewiatan także przez proces zmniejszenia znaczenia 

państwa na rzecz międzynarodowych organizacji (UE, ONZ), międzynaro-

dowego sądownictwa, międzynarodowych koncernów, a także prywatyzację 

samych funkcji państwowych (Lewiatan zostaje oplatany różnego rodzaju 

zobowiązaniami). 
 

 
Zerfasert der Nationalstaat? Die Internationalisierung politischer 

 Verantwortung, Frankfurt/Main 2008
32

 

                                                                                                                                        
wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Houghton_EC65_H6525_642e_Hobbes%

2C_1642.jpg >. 
30

 H. Bredekamp, Behemoth als Partner und Feind des Leviathan, dz. cyt., s. 34.  
31

 Zob. A. Gehlen, Moral und Hypermoral, dz. cyt., s. 107. 
32

 H. Bredekamp, Behemoth als Partner und Feind des Leviathan, dz. cyt., s. 46. 
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Czy to jednak koniec historii Lewiatana i Behemota? Symbole nie tracą 

tak  szybko swej  żywotności.  Lewiatan,  film Andrieja Zwiagincewa  

z 2014 r., pokazuje losy współczesnego Hioba (już nie tak pobożnego jak ten 

biblijny) nękanego przez państwo rosyjskie. Tyle że państwo nie jest bogiem 

śmiertelnym stojącym ponad wszystkimi grupami społecznymi, lecz raczej 

wypatroszonym wielorybem wykorzystywanym przez różne grupy społecz-

ne (prawosławny kościół czy miejscowy watażka, będący burmistrzem) do 

realizacji własnych interesów. Przegrany Lewiatan przemienia się zaś, zgod-

nie z symboliką Hobbesa, w Behemota. Film pokazuje zatem potrzebę hob-

besowskiego Lewiatana, bowiem „w rzeczywistości tylko silne państwo mo-

że zapewnić jednostce przestrzeń do realizacji jej wolności”
33

.  
 

 
Lewiatan (tyt. oryg. Левиафан, Lewiafan, 2014),  

reżyser Andriej Zwiagincew
34

 

                                                           
33

 G. Maschke, Zum „Leviathan“ von Carl Schmitt [w:] C. Schmitt, Der Leviathan 

in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen 

Symbols, Stuttgart 2003, s. 213. 
34

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <http://1. 
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Zakończenie  

Plakat reklamowy rosyjskiego filmu Lewiatan przypomina  sztych Hen-

drika Goltziusa z okładki książki Carla Schmitta Lewiatan w teorii państwa 

Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu
35 

.  
 

 

 
36

 

                                                                                                                                        
fwcdn.pl/ po/93/55/709355/7665882.3.jpg >. 

35
 Chodzi o niemieckie wydanie z 1982 r. (polskie wydanie z 2008 r. wygląda zu-

pełnie inaczej). 
36

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <https://jf-

buchdienst.de/out/pictures/master/product/1/90099.jpg>. 
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37

 

 

W dziele tym Schmitt analizuje słaby punkt, rysę w systemie Hobbesa. 

W rozdziale XXXVII (O cudach i ich znaczeniu) Lewiatana Hobbes rozróż-

nia prywatną (w sercu) wiarę od wyznawania publicznego tego wierzenia. 

W pierwszym przypadku człowiek może wierzyć lub nie „jako że myśl jest 

wolna”
38

, lecz w drugim przypadku prywatny rozum musi  podporządkować 

się publicznemu. Jeśli pójdziemy za tym rozróżnieniem wewnętrznej wiary - 

faith i zewnętrznego wyznania - confession (jak to na przykład uczynił Spi-

noza), to według Schmitta konsekwencją będzie erozja i w końcu rozpad 

państwa. Wydaje się więc, że Schmitt, który w 1933 r. przystąpił do NSDAP 

i przez pewien czas robił karierę w III Rzeszy (radca stanu, wszedł w skład 

Pruskiej Rady Stanu), lecz chwilę później został odsunięty od wpływu na 

politykę państwa, w 1938 r. próbuje ponownie zyskać aprobatę ruchu naro-

                                                           
37

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <http:// www. 

proszynski.pl/Lewiatan_w_teorii_panstwa_Thomasa_Hobbesa-p-29839-.html>. 
38

 T. Hobbes, Lewiatan, dz. cyt., s. 397. 
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dowosocjalistycznego, broniąc, można powiedzieć, jedności czy też totalno-

ści państwa. Kiedy jednak popatrzymy na okładkę z wydania z 1938 r. lub 

ostatnią stronę wydania z roku 1982, to nasuwają się inne możliwości inter-

pretacyjne. 
 

 
39

 

                                                           
39

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <http:// 

img.zvab.com/member/86150m/72383964.jpg>.  
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40 

Obraz, który widzimy poniżej jest trudny do zrozumienia, bowiem sta-

nowi jedynie fragment większej całości. Jego autorką jest przeorysza klasz-

toru św. Odylii w Alzacji - Herrada z Landsbergu, która w XII wieku przy-

gotowała swego rodzaju encyklopedię Hortus deliciarum (Ogród przysma-

ków)
40

 . Obraz przedstawia dzieje świata jako historię zbawienia, które do-

konuje się poprzez złowienie Lewiatana na wędkę przez Boga, gdzie Chry-

stus służy za przynętę. Bóg pokonuje Lewiatana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Zob. H. Bredekamp, Behemoth als Partner und Feind des Leviathan, dz. cyt.,  

s. 32. 
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41

 
 

Wydaje się, że Schmitt (sam będąc katolikiem), sięgając po średnio-

wieczną ilustrację uderza w nowożytną koncepcję państwa jako taką. 

„Schmitt wskazuje, że w czasach rzekomo totalnej dyspozycyjności czło-

                                                           
41

 Ilustracja [online], [dostęp: 1czerwca 2015]. Dostępna w internecie:  

<http://41.media.tumblr.com/tumblr_l51l098QYv1qztiu5o1_500.jpg>.  
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wieka nadal istnieje nierozporządzalne coś, nad czym nawet najbardziej po-

tężny dyktator nie ma władzy. Owo nierozporządzalne istnieje nie tylko poza 

i ponad człowiekiem, lecz przede wszystkim w nim samym”
42

. Czyżby więc 

była to krytyka narodowosocjalistycznego państwa jako fałszywego zbawie-

nia? Czy może w ogóle krytyka pokusy zbawienia poprzez państwo, pokusy 

zbawienia bez Boga? 
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Abstract 

On 24 March 1794 in Cracow Tadeusz Kościuszko proclaimed the onset 

of the national uprising. In these difficult circumstances, it was necessary to 
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build state institutions anew, to ensure security of citizens and peace in a so-

ciety in a state of permanent civil war and in fight with foreign intervention. 

Within several months, far-reaching changes had to be implemented in the 

whole legal system; indeed, a new model in state, justice and law was im-

plemented. “Order committees” were created, which were local institutions 

under the power of uprising government, and on 19 April 1794 in Warsaw 

Temporary Council of Masovia Duchy was created, and later transformed 

into Supreme National Council. Controlling the internal chaos and common 

crime was the most serious problem for the uprising government. Therefore, 

law enforcement bodies were created, on the basis of marchal banner and 

city police. The Police Corps were established, as well as Police in the capi-

tal Warsaw. Consequently, the model of public security has to be appreci-

ated, as effective in controlling radical social moods towards the end of the 

18
th
 century.  

 
W niniejszym artykule przedstawię model bezpieczeństwa wewnętrznego 

z czasów insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. Aby zrozumieć specyfikę 

tego okresu w dziejach Polski, należy przybliżyć ostatnie dziesięciolecia po-

przedzające interesujące nas wydarzenie. W schyłkowym okresie XVIII w. 

państwo polskie przeżywało długotrwały okres wewnętrznego rozkładu. 

Problem braku reform ustrojowych, pożądanych od wielu dziesięcioleci 

przez światłe umysły epoki m. in. ks. Stanisława Konarskiego i rodzinę 

Czartoryskich, nie był podnoszony na forum sejmu I Rzeczypospolitej. Po-

łowiczne reformy sejmu konwokacyjnego z 1764 r., z okresu elekcji króla 

Stanisława Poniatowskiego, nie uzdrowiły skostniałej struktury państwa. 

Dopiero reformy Sejmu Wielkiego z lat 1788–1792 wyznaczyły nowy 

oświeceniowy kierunek zmian mogących uzdrowić państwo polskie. Nieste-

ty ich ,,owoc” okazał się bardzo nietrwały i po konfederacji targowickiej, 

będącej głośnym wyrażeniem społecznego liberum veto znacznej grupy 

szlachty oraz zbrojnej interwencji rosyjskiej, dzieło reform zostało zniwe-

czone. W konsekwencji doszło do drugiego rozbioru Polski z 1793 r., a Po-

lacy zamieszkujący ,,kadłubowe państwo” wtłoczone w terytoria zajmowane 

przez Rosję, Prusy i Austrię zdawali się już tylko oczekiwać na definitywny 

upadek i rozpad własnej państwowości. 

Sytuacja taka nie pobudzała do podejmowania już żadnych działań zarad-

czych, z góry skazanych na niepowodzenie, w rozdartym wewnętrznie spo-
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łeczeństwie polskim z oczekującymi w sąsiedztwie państwami zaborczymi, 

gotowymi dokończyć dzieła likwidacji I Rzeczypospolitej. Mimo tych defe-

tystycznych nastrojów grupa patriotów na emigracji w Lipsku zawiązała 

ugrupowania dążące do wywołania powstańczego zrywu na ternie Polski 

i podjęcia próby uratowania resztek samodzielności państwowej wbrew in-

tencjom wielkich mocarstw europejskich. Polski Komitet Emigracyjny pod-

jął również rozmowy ze stroną francuską licząc na wsparcie sprawy polskiej 

ze strony ugrupowań rewolucyjnych – a precyzyjnie - z wyrażającym skraj-

ne poglądy klubem żyrondystów sprawujących wówczas rządy nad Sekwa-

ną
1
. Rozmowy te prowadził osobiście Tadeusz Kościuszko cieszący się sła-

wą energicznego patrioty oraz osoby reprezentującej republikański model 

rządów. Liczono na konkretne wsparcie finansowe powstania i przekazanie 

broni mającej realnie wzmocnić polskie oddziały powstańcze
2
. 

Na wieść o rozkazie władz w Berlinie, żądających rozformowywania od-

działów wojska polskiego na terenie II zaboru pruskiego, polscy oficerowie 

(w tym m.in. gen. Antoni Madaliński dowodzący I Wielkopolską Brygadą 

Kawalerii Narodowej) wraz z podległymi im formacjami rozpoczęli ewaku-

ację w kierunku jeszcze wolnego terytorium, a konkretnie - udali się do Kra-

kowa. Tu też przybył Tadeusz Kościuszko i proklamował wybuch powstania 

narodowego (nazywanego insurekcją kościuszkowską) składając, w dniu 

24 marca 1794 r., wraz z Józefem Wodzickim, przysięgę na wierność oj-

czyźnie i sprawie narodowej. Zadeklarowano wyrzeczenie się ,,wszelkich 

przesądów i opinii, które synów jednej Ojczyzny dzieliły” i nieszczędze-

nie,,wszelkich ofiar i sposobów na obronę wolności”. Celem świętym po-

wstania było przywrócenie granic Polski, ,,wytępienie wszelkiej przemocy 

                                                           
1
 Dekrety żyrondystów i sukcesy militarne odnoszone przez armię francuską nad 

wojskami koalicji sprawiły, że polscy emigranci uznali, iż należy tylko stanowczo 

wyrażać hasła rewolucyjne, aby zyskać przychylność na zachodzie Europy. Na-

stępnie oczekiwano materialnego i militarnego wsparcia ze strony Francji, aż po 

zbrojną interwencję wymierzoną w zaborców Polski. Zob. H. Kocój, Wielka Re-

wolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko – francu-

skich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego (problemy wybra-

ne), Warszawa 1987, s. 117 i nast. 
2
 Zob. B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994, s. 24–31; 

S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe, Warszawa 

2006, s. 31-35. 
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i uzurpacji tak obcej jak i domowej. Ugruntowanie wolności i niepodległości 

Rzeczypospolitej”
3
. 

Wydarzenie to było nie tylko podniosłą proklamacją patriotyczną skiero-

waną do narodu gotowego walczyć w imię niepodległości, ale i swoistym 

zamachem stanu nad porządkiem dotąd obowiązującym. Występując jako 

samozwańczy dyktator powstania, Kościuszko przejmował pełnię władzy 

wykonawczej, de facto detronizując tym samym króla i przejmując jego 

uprawnienia. Wbrew dotychczasowej przysiędze stawał się dowódcą wojsk 

narodowych i określał nową koncepcję instytucji państwowych w okresie 

regularnej wojny z Prusami, Rosją i Austrią, które niebawem interweniowa-

ły, chcąc spacyfikować ostatnie wystąpienie Polaków z XVIII w. W tych na-

der niesprzyjających okolicznościach należało zbudować właściwie na nowo 

instytucje, mające zapewnić bezpieczeństwo obywatelom oraz gwarantować 

ład społeczny w stanie permanentnej wojny domowej oraz w stanie walki 

z obcą interwencją. Rzecz działa się w niezwykle krótkim i intensywnie 

zmieniającym się okresie, ograniczonym przedziałem kilku miesięcy, tj. od 

marca po październik 1794 r. Pomimo tak krótkiego okresu nastąpiły daleko 

idące zmiany w całym dotychczasowym systemie  prawnym. Stworzono 

w istocie nowy wzór w zakresie ustroju władz państwowych i organów wy-

miaru sprawiedliwości oraz prawa sądowego. 

Już  w pierwszych dniach insurekcji, gdy tworzono formacje narodowe 

i oddziały wojskowe, mające walczyć z interwencją państw zaborczych, po-

jawił się problem z należytym zabezpieczeniem porządku publicznego na 

zapleczu rodzącego się frontu. Ostatnie lata zdecydowanie nie sprzyjały po-

szanowaniu praw i nie wytworzyły poczucia bezpieczeństwa w odbiorze 

społecznym. Dlatego należało podjąć doraźne rozwiązania, które pomogłyby 

rozwiązać ten problem. Już 25 marca 1794 r. w Krakowie powstała pierwsza 

,,komisja porządkowa” jako instytucja lokalna i stała się wzorcem, który po-

tem powielano w nowo przejmowanych obszarach podlegających zwierzch-

nictwu władz powstańczych
4
. Stanowiły one swoiste ekspozytury władzy 

                                                           
3
 Akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego 24 marca 

1794 r., Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Zbiór 

Popielów, nr 374, k.1 [w:] Wolność, całość i niepodległość. 1794. Powstanie ko-

ściuszkowskie w dokumencie archiwalnym, opr. B. Sobolowa, Warszawa 1985, 

s. 18. 
4
 Nawiązywano do tradycji dawnych komisji porządkowych cywilno-wojskowych, 

które powoływano do życia w trakcie obrad Sejmu Wielkiego. Komisje te miały 
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administracyjnej niemogącej należycie funkcjonować w nader trudnym 

okresie wojennym i postępujących szybko przeobrażeń politycznych. 

W skład takiej ,,komisji porządkowej” wchodził kilkuosobowy zespół komi-

sarzy specjalizujących się w konkretnych powierzonych im działaniach. 

Z czasem zmieniono tę strukturę organizacyjną, wprowadzając podział na 

,,sekcje” tematyczne wyróżnione ze względu na najważniejsze potrzeby 

w okresie trwającego zbrojnego powstania – a precyzyjnie: potrzeb wojsko-

wych, bezpieczeństwa publicznego, skarbu i żywności. 

Interesująca nas najbardziej ,,sekcja” porządku publicznego miała za za-

danie zorganizować lokalne oddziały milicji mające stać na straży porządku 

publicznego i być zarazem organem wykonawczym sekcji. Ważnym obsza-

rem jej działalności było cenzurowanie korespondencji osób zamieszkują-

cych dany obszar w celu wykrycia domniemanych wrogów i agentów ob-

cych państw, działających na niekorzyść władz powstańczych oraz pozyski-

wanie informacji z lektury listów. W centrum podejmowanych działań pozo-

stawało prowadzenie śledztw wobec podejrzanych oraz samo ich zatrzyma-

nie (aresztowanie). W końcu wprowadzono ścisłą kontrolę paszportową osób 

podróżujących w okresie trwających nieprzerwanie działań wojennych. 

Działania takie podejmowano na całym obszarze Rzeczpospolitej, ale oczy-

wiście nie wszędzie przynosiły jednakowe i pożądane efekty. Zarodkiem 

konfliktu stawały się sprawy personalne, podział kompetencji, stosunek do 

lokalnych władz powstańczych, postawa miejscowej ludności i w końcu 

zmieniająca się sytuacja geopolityczna, będąca wynikiem zbrojnej interwen-

cji obcych wojsk dążących do stłumienia powstania kościuszkowskiego.  

Zaczęto także tworzyć nowe ,,centralne” instytucje ustrojowe, w tym or-

gany administracji spraw wewnętrznych oraz policji. Organy te były nie-

zwykle ważne z powodu niestabilności politycznej, gospodarczej i społecz-

nej tego okresu. Potrzebne były instytucje, które w sposób doraźny, ale 

i efektywny będą ścigały winnych nadużyć i zbrodni oraz przeprowadzą 

proces śledczy. W dniu 19 kwietnia 1794 r. zdołano wyzwolić Warszawę i tu 

w trakcie powstania zaczęły powstawać instytucje centralne. Utworzono Ra-

dę Zastępczą Tymczasową Księstwa Mazowieckiego, złożoną z dwudziestu 

radców (14 spośród nich miało pochodzenie szlacheckie, zaś 6 mieszczań-

skie), będącą początkowo ośrodkiem nowych władz, która niebawem zaczę-

                                                                                                                                        
szerokie uprawnienia śledcze. Przygotowywały wszelkie sprawy związane z dal-

szym postępowaniem sądowym przeciw podejrzanemu. 
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ła pełnić rolę samodzielnego organu władzy sądowo-administracyjnej i rzą-

dowej u boku naczelnika Kościuszki (w pełnym brzmieniu - Najwyższego 

Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej). ,,W pierwszych dniach [nowa Rada] 

starała się skutecznie o bezpieczeństwo wewnętrzne miasta i jego obronę”
5
. 

Wspomniana Rada prowadziła: nadzór nad działalnością służb porządko-

wych, kontrolowała miejsca publiczne takie jak szpitale, więzienia i drogi 

oraz kontrolowała ochronę przeciwpożarową. Dodatkowo utworzono aparat 

wykonawczy nazywany dyrekcją wykonawczą, a stanowiska w niej objęli 

dawni pracownicy tzw. Komisji Policji Obojga Narodów. W skład Rady 

wchodził specjalny Wydział Policyjny, którym kierował prezydent miasta 

Warszawy Ignacy Wyssogota Zakrzewski
6
. 

Członkowie Rady Zastępczej Tymczasowej obawiali się zbytniej radyka-

lizacji mas ludowych i nieokiełznanych wystąpień rewolucyjnych, mogą-

cych podważyć porządek panujących stosunków społeczno-gospodarczych 

na ziemiach Rzeczypospolitej. Radykalizm ten nie został umiejętnie opano-

wany i wtłoczony w ideę powszechnej walki z zaborcami, co mogło wielo-

krotnie wzmocnić siły powstańczego wystąpienia, ale zarazem doprowadzić 

do niepożądanych wystąpień społecznych na wsi polskiej. Starano się łago-

dzić te radykalne zapędy niezadowolonych mas ludowych i rozwijać struktu-

ry rządowe, mające gwarantować ład i spokój w burzliwym okresie insurek-

cji kościuszkowskiej. 

W trzeciej dekadzie kwietnia 1794 r. utworzono kilka wyspecjalizowa-

nych instytucji, w ramach Rady, zajmujących się określonymi czynnościami 

w trakcie toczących się śledztw i tak: Deputacja Indagacyjna zajmowała się 

postępowaniem przygotowawczym; Skład do Rewizji Papierów analizował 

pozyskane ważne dla śledztwa dokumenty urzędowe; Deputacja do Rewizji 

Poczty zajmowała się cenzurą korespondencji i w końcu Deputacja Dozor-

cza nad Więźniami nadzorowała więzienia
7
. 

Równolegle na terenie Litwy, gdzie w nocy z 22 na 23 kwietnia 1794 r. 

powstańcy zdobyli Wilno, zaczęto tworzyć drugi ośrodek władzy obok war-

                                                           
5
 Rada Zastępcza Tymczasowa. Opis czynności od 19 do 22 kwietnia 1794 r., AG 

AD, Zbiór Popielów, nr 374, k.19 [w:] Wolność, całość i niepodległość…, dz. cyt., 

s. 21. 
6
 Zob. A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1985, 

s. 93-106. 
7
 Zob. A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów 

(od X wieku do współczesności), Szczytno 2012, s. 89. 
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szawskiego
8
. Utworzono tu Radę Narodową Prowincjonalną, nazywaną 

w późniejszym okresie Radą Zastępczą Tymczasową Wileńską. Posiadała 

ona własne organy wykonawcze nazywane deputacjami. Z interesującego 

nas obszaru utworzono Deputację Bezpieczeństwa Publicznego. W kręgu jej 

zainteresowań były nie tylko typowe wykroczenia czy zbrodnie, ale 

w szczególności zajmowała się osobami podejrzanymi o działalność anty-

polską w trakcie toczącego się powstania narodowego i występowanie prze-

ciw ówczesnej władzy. Należy nadmienić, iż liczba wziętych do niewoli Ro-

sjan wraz z tzw. targowiczanami przekroczyła ponad tysiąc osób. Zapewnio-

no im należyte i godne warunki egzystencji w okresie niewoli, ale groziły im 

surowe kary, aż po najwyższy wyrok – czyli pozbawienie życia. Konkretnie 

Sąd Kryminalny miał zająć się osobami postrzeganymi jako zdrajcy ojczy-

zny, występującymi pod mianem ,,wrogów powstania” oraz pospolitymi 

kryminalistami. Postanowiono skrócić maksymalnie przewód sądowy, roz-

prawa zaś nie powinna przekraczać 24 godzin. W tym czasie skład sędziow-

ski, złożony co najmniej z siedmiu członków, miał za zadanie udowodnić 

oskarżonemu jego winę lub go oczyścić z postawionych zarzutów.  Zgodnie 

z uniwersałem winnych skazywano na karę śmierci przez powieszenie
9
. 

Na przełomie maja i czerwca 1794 r., gdy zaczęła w sposób bardziej za-

planowany funkcjonować władza powstańcza, podjęto dzieło reform zmie-

rzających do ustabilizowania insurekcyjnych struktur. Dlatego w dniu 

28 maja 1794 r. w miejsce dotychczasowych dwóch ośrodków powstań-

czych (mazowieckiego i litewskiego) postanowiono powołać jeden organ 

centralny Radę Najwyższą Narodową, która była podporządkowana bezpo-

średnio naczelnikowi Kościuszce. Ten dzierżył pełnię władzy dyktatorskiej 

nad wszystkimi działaniami, zaś nowa Rada Najwyższa miała być ciałem 

doradczym działającym u jego boku i spełniać funkcję pomocniczego organu 

rządowego do spraw cywilnych. Dodatkowo zjednoczenie wcześniejszego 

dualizmu władz (na ziemiach polskich i litewskich) miało doprowadzić do 

stabilizacji władzy Rady Najwyższej oraz osłabić separatyzm litewski, mo-

gący doprowadzić do rozbicia i tak wątłej zgody narodowej w ramach ruchu 

                                                           
8
 Uchwała konstytucyjna z 3 maja 1791 r. znosiła dawne rozbieżności ustrojowe 

pomiędzy ,,Koroną” (Polską) a ,,Pogonią” (Litwą), jednak nadal wyróżniano dwu-

członowość państwową obowiązującą od wielu wieków wspólnej unii Rzeczpo-

spolitej Obojga Narodów. Duże odległości pomiędzy Warszawą i Wilnem oraz 

swobodna penetracja wojsk rosyjskich utrwalały te rozbieżności. 
9
 Zob. B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, dz. cyt.,  s. 131-133. 
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powstańczego
10

. 

Sama zaś Rada Najwyższa Narodowa, na mocy dekretu wydanego przez 

naczelnika z dnia 10 maja 1794 r., składała się z ośmiu wydziałów: porząd-

ku, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, skarbu, żywności, potrzeb wojsko-

wych, interesów zagranicznych  i instrukcji narodowych. Wydziały te miały 

być konsultacyjne i opiniotwórcze dla decyzji podejmowanych przez Radę. 

W istocie stały się resortowymi ministerstwami. Stojący na czele poszcze-

gólnych wydziałów radcy spotykali się na wspólnym posiedzeniu, gdzie 

prowadzili obrady nad różnymi merytorycznymi kwestiami i występowali na 

zewnątrz jako plenum tejże Rady, które miało głos decydujący przy podej-

mowaniu decyzji
11

.  

Kwestie bezpieczeństwa rozstrzygane były w Wydziale Bezpieczeństwa 

(kierowanie którym powierzono radcy Tomaszowi Wawrzeckiemu), który 

statutowo zajmował się: śledzeniem szpiegów i przestępców, aresztowania-

mi oraz dalszym odstawianiem zatrzymanych do sądów kryminalnych, rewi-

zją papierów i domów osób podejrzanych, nadzorowaniem więźniów oraz 

prowadzeniem kontroli paszportowych. Wydziałowi podlegały wyspecjali-

zowane jednostki wewnętrzne wdrażające precyzyjne działania. Podobnie, 

jak to miało miejsce we wcześniejszej Radzie Zastępczej Tymczasowego 

Księstwa Mazowieckiego, działała Deputacja Indagacyjna (składająca się 

z 18 członków), która zajmowała się postępowaniem przygotowawczym, 

pełniąc rolę instytucji prokuratorskiej, a dwa podległe jej oddziały prowadzi-

ły dochodzenia na podstawie materiałów dostarczanych przez deputacje re-

wizyjną i pocztową. Członkowie Deputacji Indagacyjnej przesłuchiwali oso-

by aresztowane. Na mocy ordynacji z 22 czerwca 1794 r. prezes Wydziału 

Bezpieczeństwa mianował stałego przewodniczącego Deputacji Indagacyj-

                                                           
10

 Aby złagodzić zapędy separatystów, władze powstańcze wyraziły zgodę na istnie-

nie od czerwca 1794 r. osobnej Deputacji Centralnej Wielkiego Księstwa Litew-

skiego, jednak miała ona bezwzględnie podlegać centralnej dla wszystkich ziem 

polskich Radzie Najwyższej Narodowej z siedzibą w Warszawie. A później utwo-

rzono oddzielny organ administracji centralnej dla spraw Litwy tak zwaną Deputa-

cję Centralną Wielkiego Księstwa Litewskiego przypominającą strukturalnie Radę 

Najwyższą Narodową. 
11

 Zob. Organizacja Rady Najwyższej Narodowej doczesnej dla Polski i Litwy, 

10 maja 1794 r., AGAD, Archiwum Królestwa Polskiego, ks. 270, k. 29–32 [w:] 

Wolność, całość i niepodległość…, dz. cyt., s. 25 ; Dekret naczelnika T. Kościuszki 

z dnia 10 V 1794 r. [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa pol-

skiego, zebrał i opracował J. Sawicki, t. 1, cz. 2, Warszawa 1952, s. 164. 
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nej. W ten sposób wyróżniono i zarazem wzmocniono kompetencje tej insty-

tucji, nazywanej potocznie ,,policją bezpieczeństwa”. Przewodniczący, na 

bazie ,,zdobytych” informacji (np. z analizy korespondencji lub wiedzy 

współpracujących z urzędem informatorów), miał prawo śledzić podejrzane 

osoby, a we wskazanych wypadkach prowadzić rewizję i aresztować. Prze-

wodniczący mógł swobodnie kierować śledztwem, określał sposoby przesłu-

chań i prowadzenia rewizji
12

. Istotnym novum w postępowaniu przygoto-

wawczym było zbieranie dowodów z urzędu i to niezależnie od okoliczności 

wpływających na wszczęcie postępowania. Należy nadmienić, iż przyznanie 

się podejrzanego do winy nie stanowiło dowodu koronnego i nie było uzna-

wane bezkrytycznie. Przesłuchanie podejrzanych przebiegało bez jakichkol-

wiek form psychicznego lub fizycznego nacisku, a w owym czasie w Euro-

pie były one rzeczą nagminną. W wielu krajach oficjalnie obowiązywały 

procedury zalecające dotkliwe środki przymusu takie jak chłosta lub głodze-

nie. Tak pomimo dramatycznej sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej, 

w epoce insurekcji kościuszkowskiej zrodziła się humanitarna forma prawa 

karnego
13

. 

Szczególnie surowo traktowano podejrzanych o przestępstwa przeciwko 

narodowi. W atmosferze niepewności i zdrady narodowej, doskonale znanej 

z czasów niedawnej konfederacji targowickiej oraz sprzyjaniu wrogim pań-

stwom ościennym, władze powstańcze starały się surowo karać podejrza-

nych o zbrodnię zdrady stanu. Osoby takie przekazywano poprzez  Wydział 

Bezpieczeństwa pod jurysdykcję sądów kryminalnych. Surowa egzekucja 

wobec zdrajców ojczyzny była zgodna z zapotrzebowaniem społecznym. 

Zdarzało się, że tłum żądał kary śmierci, nawet dla samych podejrzanych, 

a wymownym sygnałem tej postawy były rozruchy społeczne w dniu 

                                                           
12

 Na stanowisko przewodniczącego Deputacji Indagacyjnej wyznaczono byłego 

komisarza policji Joachima Moszyńskiego, występującego w randze zastępcy rad-

cy. Na członków Deputacji Indagacyjnej wyznaczeni zostali: uczestnik sprzysię-

żenia warszawskiego i mason Józef Orsetti, poeta Franciszek Zabłocki, dyrektor 

Teatru Narodowego Wojciech Bogusławski, filozof Józef Szaniawski, generał ma-

jor milicji proszowickiej i ksiąskiej Jan Ślaski i profesor prawa Bartłomiej Szulec-

ki. Rolę sekretarza pełnił Onufry Kurzątkowski. Zob. B. Szyndler, Powstanie ko-

ściuszkowskie 1794, dz. cyt., s. 166. 
13

 Zob. A. Lityński, Wymiar sprawiedliwości w Insurekcji 1794. Główne problemy 

prawa i sądów powszechnych [w:] Powstanie Kościuszkowskie i jego Naczelnik. 

Historia i tradycja. Materiały Konferencji Naukowej Kraków–Wrocław,                   

28-30 marca 1994 r., red. T. Kulak i M. Frančičia, Kraków 1996, s. 27. 
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28 czerwca w Warszawie. Tak dochodziło do publicznych egzekucji, zapo-

czątkowanych wieścią o zaplanowanej ucieczce króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego ze stolicy oraz przemówieniem księdza Kazimierza Konop-

ki
14

. Ten, wyrażając poglądy jakobińskie, wskazał zebranemu tłumowi war-

szawiaków, przy okazji odbywającej się musztry wojskowej, na postępujące 

mechanizmy działalności antypaństwowej podejmowane przez polskie elity 

polityczne i wezwał do radykalnych posunięć. W efekcie tych wydarzeń 

tłum wtargnął do więzienia i dokonał samosądu oraz egzekucji przez powie-

szenie kilku osób związanych z konfederacją targowicką
15

. 

Radykalizacja nastrojów społecznych, przypominająca emocje z epoki 

rewolucji francuskiej i rządów jakobinów, doprowadziła do podporządko-

wania Deputacji Indagacyjnej bezpośrednio Sądowi Kryminalnemu Woj-

skowemu
16

. W Warszawie w pierwszych dniach powstania utworzono Klub 

Jakobinów, zrzeszający radykałów żądających rozprawienia się z wrogami 

powstania i zdrajcami ojczyzny, krytykujący władze powstańcze za zbytnią 

opieszałość i umiarkowany styl rządzenia
17

. Na początku maja 1794 r., na 

wieść o domniemanej próbie ucieczki króla Stanisława Augusta Poniatow-

skiego z Warszawy, w momencie zbliżania się do stolicy armii pruskiej, do-

szło do pierwszych większych zamieszek wywołanych przez radykałów, 

a w konsekwencji tych wydarzeń - egzekucji najbardziej znienawidzonych 

osób spośród przetrzymywanych przez powstańców
18

. Odtąd Sąd Kryminal-

                                                           
14

 Ten znany agitator był współpracownikiem księdza Hugo Kołłątaja oraz aktyw-

nym działaczem warszawskiego Klubu Jakobinów. 
15

Wśród zabitych był m. in. biskup wileński Ignacy Massalski, kasztelan przemyski 

Antoni Czetwertyński, poseł do Turcji Karol Boscamp-Lasopolski, szambelan Ste-

fan Grabowski, instygator koronny i intendent policji oraz szpieg rosyjski Mateusz 

Roguski, szpieg rosyjski na posadzie pracownika policji Marceli Piętka, instygator 

sądów kryminalnych Józef Majewski, a także adwokat Michał Wulfers – członek 

Rady Zastępczej Tymczasowej, zatrzymany tymczasowo w areszcie za nielegalne 

odwiedziny więźniów i ukrywanie dokumentów kompromitujących króla. 
16

 Zob. A. Lityński, Wymiar sprawiedliwości w Insurekcji 1794. Główne problemy 

prawa i sądów powszechnych, [w:] Powstanie Kościuszkowskie i jego Naczelnik. 

Historia i tradycja…, dz. cyt., s. 24. 
17

 Zob. A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, dz. cyt., s. 106-108. 
18

 Z wyroku tego sądu zostali powieszeni publicznie w dniu 9 V 1794 r. w Warsza-

wie przywódcy związani z obozem targowiczan m.in.: biskup inflancki Józef Ka-

zimierz Kossakowski, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady 

Nieustającej Józef Ankwicz oraz hetman polny litewski Józef Zabiełło. Tamże, 

s. 142-147; Zob. B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, dz. cyt., s. 153-

156. 
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ny Wojskowy stał się organem nadzorującym prowadzone działania śledcze 

w postępowaniu przygotowawczym i wykazywał się sporym radykalizmem 

zwłaszcza w sprawach o zdradę narodu polskiego. Na Litwie sprawami wy-

mierzonymi w powstanie kierowały komisje porządkowe oraz grodzieńska 

Deputacja Bezpieczeństwa Publicznego
19

. 

Bliskim kompetencyjnie Wydziałowi Bezpieczeństwa pozostawał Wy-

dział Porządku. Ten skupiał swą uwagę na sprawach mających zapewnić do-

brą komunikację, a konkretnie kontrolowano: drogi, pocztę, transport oraz 

rozsyłanie rozkazów i poleceń naczelnika kierowanych do lokalnych ośrod-

ków prowincjonalnych. Dodatkową pomocą w kwestii bezpieczeństwa 

w trakcie powstania kościuszkowskiego mogły służyć lokalne organy wła-

dzy – tzw. ,,komisje porządkowe”. Podlegały władzy centralnej w Warsza-

wie i pełniły pewne funkcje policyjne. W ich gestii było zwalczanie przeja-

wów żebractwa oraz zatrzymywanie tzw. ,,ludzi luźnych”
20

. 

Istotnym problemem pozostawało dla władz powstańczych opanowanie 

wewnętrznego chaosu i wzrastającej przestępczości pospolitej. Czas nie-

pewności politycznej sprzyjał różnym wynaturzeniom społecznym. Do dys-

pozycji w terenie pozostawały służby policyjne po danej władzy, ale i te by-

ły mocno zdemoralizowane na skutek osobistych kontaktów ze światem 

przestępczym. Na terenie stolicy istniała chorągiew marszałkowska skupia-

jąca według różnych źródeł od 140 do 200 ludzi pod dowództwem rotmi-

strza Piotra Rott Hoffmana
21

. Do tego pod zwierzchnictwem magistratu 

miejskiego pozostawała milicja złożona z około 60 osób
22

. Głęboki kryzys 

tych służb spowodował decyzję o wystawieniu nowej formacji policyjnej, 

                                                           
19

 Nawet osoby piastujące dotąd dostojne urzędy w państwie nie mogły liczyć na 

pobłażliwe traktowanie przez Deputację Indagacyjną oraz Sąd Kryminalny Woj-

skowy. Wśród aresztowanych był m.in. Fryderyk Moszyński – marszałek wielki 

koronny. Zob. A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. 

Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice [1988], s. 112-113; Zob. 

W. M. Bartel, Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego, Wrocław 

1959, s. 164 i nast. 
20

 A. Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce…, dz. cyt., s. 91. 
21

 Dowódca ten został niebawem aresztowany decyzją władz powstańczych, co naj-

lepiej świadczyło o postępującej demoralizacji w ramach służby marszałkowskiej. 

Zob. A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, dz. cyt., s. 148. 
22

 Milicja magistracka składała się z: 4 oficerów, 50 żołnierzy i 4 pachołków, podle-

gała rozkazom prezydenta stolicy. Dyscyplina w szeregach pozostawiała wiele do 

życzenia, stąd przełożeni surowo karali podwładnych, wymierzając im kary kijów, 

z reguły za nagminne pijaństwo. Zob. tamże, s. 148–149. 
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którą to przyspieszyły krwawe samosądy warszawiaków na uczestnikach 

konfederacji targowickiej z 28 czerwca 1794 r. Utworzono Korpus Policji 

składający się z czterystu funkcjonariuszy. Na jego czele stanął major Feli-

cjan Starczewski (awansowany niebawem do stopnia pułkownika). Zaczy-

nem nowej jednostki byli żołnierze dawnej chorągwi marszałkowskiej i mi-

licji marszałkowskiej, a uzupełniali ją ochotnicy pochodzący ze stanu miesz-

czańskiego. Strukturalnie formacja ta składała się ze: sztabu wyższego (zło-

żonego z wyższych oficerów), sztabu średniego (z kwatermistrzem, felcze-

rem, fryzjerem, doboszem i profosem) i szeregowych policjantów (w czte-

rech kompaniach). Każda kompania składała się z: dowódcy, jego zastępcy 

w stopniu sztabs–kapitana lub porucznika, chorążego, feldfebla, sierżanta, 

kuriera, pięciu kaprali i osiemdziesięciu gemajnów. Policjanci nie nosili 

mundurów, a jedynie zaopatrzono ich w naramienniki sukienne, aby odzna-

czyć się od cywilów.W ten sposób, po raz pierwszy w dziejach, mundur, 

a właściwie jego częściowa symbolika, miała wyróżniać  funkcjonariuszy 

policji pełniących służbę na ziemiach polskich. Uzbrojeni byli jak typowa 

,,piechota liniowa”, tj. w jednej trzeciej w broń palną, a pozostali posiadali 

piki lub kosy
23

. 

Dodatkowo postanowiono w Warszawie powołać do życia drugą forma-

cję nazywaną milicją (zdołano zwerbować dość pokaźną liczbę ochotników, 

która przekraczała 20 tysięcy osób). Impulsem do powstania i rozbudowy tej 

formacji były wydarzenia z 8 maja 1794 r., gdy doszło do wspomnianej re-

wolty mieszkańców Warszawy przeciw królowi i targowiczanom. Jak dono-

sił poseł szwedzki w stolicy w liście do króla Karola Sudermańskiego: 

,,bardzo szczegółowe rozporządzenie wydano w ubiegłą sobotę w sprawie 

zorganizowania milicji, która pośpiesznie i sprawnie będzie mogła w wy-

padku przyszłego alarmu przygotować obronę, utrzymać spokój i porządek 

publiczny”
24

. 

Członkowie milicji rekrutowali się na zasadzie pospolitego ruszenia spo-

śród osób posiadających obycie wojskowe. Pilnowali porządku w mieście, 

a do ich obowiązków należało zatrzymanie osób na gorącym uczynku i ludzi 

                                                           
23

 Zob. A. Abramowski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci…,dz. cyt., 

s. 109-110. 
24

 List J. Ch. Tolla do Karola Sudermańskiego z dn. 14 V 1794 r. [w:] J. Ch. Toll, 

Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego w War-

szawie, z rękopisu przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła L. Postén, Warsza-

wa–Kraków 1989, s. 115. 
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podejrzanych. Zatrzymywano także osoby podnoszące fałszywy alarm 

w mieście oraz  głoszące wiadomości mogące wywołać panikę, a także włó-

częgów, ,,ludzi luźnych” i pijaków. Nowi stróże porządku uzbrojeni byli po-

dobnie jak wspomniani wcześniej policjanci. W kwestii umundurowania po-

stanowiono, że komendanci cyrkułowi mają obowiązek nosić sukienne na-

ramienniki z napisem WCN (od słów: Wolność, Całość, Niepodległość). 

A tysięcznicy i setnicy u kapelusza zatykali pióra i czarne kokardy. Dodat-

kowo wspomniani na pagonach nosili liczby (np. 1000, 100, 10) odpowiada-

jące wielkości oddziału, nad jakim sprawowali pieczę
25

. Formalnie podlegała 

ona prezydentowi miasta stołecznego, ale na wypadek alarmu w jego gestii 

pozostawała połowa formacji, a reszta przechodziła pod rozkazy komendan-

ta miasta, który mógł nimi dysponować i regulaminowo przeznaczyć do 

ochrony obiektów strategicznych w mieście, jak np. mosty oraz obsadzić 

wały fortyfikacyjne
26

. Podobne formacje milicji miejskiej powstawały także 

w innych miastach Rzeczpospolitej, w tym w dawnej stolicy – Krakowie. Na 

prowincji, w mniejszych aglomeracjach, wykorzystywano dawne struktury 

administracyjne I Rzeczypospolitej, tworząc milicje wojewódzkie i powia-

towe. 

W schyłkowym okresie powstania kościuszkowskiego milicjanci zgłasza-

li w poszczególnych cyrkułach prośbę o zapewnienie  lepszej aprowizacji. 

Notorycznie występował problem z zaopatrzeniem oddziałów w podstawo-

we produkty żywnościowe, takie jak chleb i woda, zwłaszcza dla formacji 

stacjonujących wzdłuż wałów obronnych stolicy. Dodatkowo postulowano 

uzbrojenie formacji w broń palną, która miała zastąpić piki lub kosy będące 

jak dotąd na wyposażeniu większości milicjantów. Za to stosunkowo dobrze 

wywiązywali się oficerowie milicji ze swych służbowych obowiązków, po-

mimo niewielkiego na ogół doświadczenia i szybkiej drogi awansu
27

. 

                                                           
25

 Zob. tamże, s. 110; A. Letkiewicz, P. Majer, Zarys dziejów polskiej policji, 

Szczytno 2010, s. 17. 
26

 Należy pamiętać, że Warszawa stała się miastem twierdzą, obleganym systema-

tycznie przez wiele miesięcy przez dwie armie zaborcze: pruską i rosyjską. Obrona 

ta była nader udana dzięki uwagom konstrukcyjnym i planom samego naczelnika 

T. Kościuszki, wybitnego znawcy sztuki fortyfikacyjnej.    
27

 Należy pamiętać, iż wspomniani oficerowie milicji rekrutowali się spośród kup-

ców, furmanów czy rzemieślników i dopiero w trakcie pełnienia służby nabywali 

doświadczenie zawodowe. A. Zahorski, Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, 

dz. cyt., s. 322. 
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Podsumowując moje rozważania na temat bezpieczeństwa publicznego 

w trakcie insurekcji kościuszkowskiej pragnę zauważyć, iż wyraźnie wyko-

rzystywano doświadczenia z okresu rewolucji francuskiej, a zwłaszcza okre-

su jakobińskiego. Wtedy we Francji utworzono Komitet Ocalenia Publicz-

nego mający być ministerstwem czuwającym nad kontynuacją refom rewo-

lucyjnych. Ciało to stało się jednak niebawem synonimem terroru i zwalcza-

nia przeciwników politycznych w imię zachowania władzy. Kościuszko, 

czerpiąc z dokonań innych, starał się wykorzystywać różne metody i wzorce 

postepowania. Także w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego kazał orga-

nizować lokalne komisje wzorowane na rodzimej tradycji z okresu Sejmu 

Wielkiego oraz urzędy centralne mające koordynować działania na prowin-

cji. Istotne było zapewnienie porządku i walka z przestępczością oraz róż-

nymi formami wynaturzeń społecznych w niezwykle trudnym i intensyw-

nym okresie, gdy cały wysiłek narodu skierowany był na wojnę z interwen-

cją Prus, Austrii, a przede wszystkim Rosji oraz utrzymanie niepodległości 

państwa. Tak stworzony system bezpieczeństwa, charakteryzujący się do-

raźnością i surowością przewidzianych w postepowaniu kar, miał gwaranto-

wać ład i rolę swą generalnie spełnił. Dochodziło do radykalizacji nastrojów 

społecznych zwłaszcza w trakcie wypadków warszawskich z 28 czerwca 

1794 r., jednak naczelnik Kościuszko nie był zwolennikiem opierania spraw 

państwowych na tak niestabilnym fundamencie wynikającym z ludzkich 

emocji i żądzy zemsty. Poparcie tego kierunku, przy silnym poparciu części 

lewicowej opozycji politycznej szukającej wzorców w ideałach jakobiń-

skich
28

, mogło przynieść sytuację analogiczną do tej, jaka miała miejsce we 

Francji, gdzie rozbudowany aparat bezpieczeństwa przestał służyć państwu 

i społeczeństwu, a stał się narzędziem masowego terroru skupionym do tego 

w rękach wąskiej grupy politycznej. Należy nadmienić, iż demokratyzm 

dyktatora Kościuszki potwierdzony jego udziałem w wojnie o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych
29

 oraz zawierzenie w ideały epoki Oświecenia
30

 zna-

                                                           
28

Kierunek jakobiński zyskiwał liczne grono zwolenników w Rzeczpospolitej, co 

zauważali cudzoziemscy obserwatorzy polskiej sceny politycznej, jeszcze przed 

wybuchem insurekcji kościuszkowskiej. Zob. H. Kocój, Francja wobec postania 

kościuszkowskiego w świetle relacji dyplomatów pruskich, Kraków 2005, s. 51 

i nast. 
29

Zob. W. Malski, Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki, Warszawa 1977. 
30

Zob. M. Frančič, Tadeusz Kościuszko – człowiek Oświecenia [w:] Powstanie Ko-

ściuszkowskie i jego Naczelnik. Historia i tradycja…, dz. cyt., s. 11-21. 
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lazły także znaczący udział w koncepcji prawa karnego powstańczego, gdzie 

po raz pierwszy w dziejach Polski zrealizowano i zastosowano zasadę rów-

ności wobec prawa
31

. Dlatego trzeba z uznaniem ocenić próbę stworzenia 

modelu bezpieczeństwa publicznego i okiełznania nastrojów społecznych 

w nader tragicznym okresie u schyłku XVIII w. 
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1. Wprowadzenie 

Przypadki przestępstw popełnianych na osobach starszych są coraz czę-

ściej przedmiotem informacji pojawiających się w mass mediach. Nie ma 

tygodnia, by środki masowego przekazu nie zajmowały się tą tematyką. 

Dziennikarze nie tylko nagłaśniają przypadki przestępstw popełnianych na 

seniorach, ale przede wszystkim starają się wpłynąć na poprawę bezpieczeń-

stwa tej grupy społecznej poprzez uświadamianie potencjalnym ofiarom za-

grożenia i wskazywanie właściwych sposobów zachowania się w sytuacjach 

niebezpiecznych. Działania profilaktyczne podejmują również inne podmio-

ty. Od kilku lat Policja w całej Polsce prowadzi projekt Bezpieczny senior, 

zapoczątkowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji Szczecinie w trzecim 

kwartale 2009 r.
1
 Jego celem jest organizacja wykładów i różnego rodzaju 

warsztatów we współpracy z podmiotami, typu banki, poczta, gazownia, któ-

re realizują zagadnienia tematyczne związane z zagrożeniami życia i zdro-

wia seniora w jego najbliższym otoczeniu. Działania prowadzone są w klu-

bach seniora i na uniwersytetach trzeciego wieku. Nie sposób nie wspomnieć 

tutaj również o przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2006 r. 

Rządowym Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zacho-

wań pod nazwą Razem bezpieczniej
2
. Jednym z podstawowych założeń pro-

gramu jest przekonanie obywateli, w tym seniorów, do nawiązania trwałego, 

stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja stara się również ograniczyć 

liczbę przestępstw poprzez szkolenia dla bankowców, w trakcie których 

omawiane są sytuacje, które mogą się skończyć przekazaniem pieniędzy 

w ręce oszustów. Oprócz szkoleń kasjerów, Policja prosi o pomoc księży, by 

z ambony przestrzegali wiernych o zagrożeniach.  

Mimo wprowadzania kolejnych programów oraz kampanii informacyj-

nych, w które często zaangażowane są osoby popularne i lubiane m.in. Bar-

                                                           
1
 Projekt Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Bez-

pieczny senior w bezpiecznym domu został ogłoszony w grudniu 2010 r. najlep-

szym projektem w konkursie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) w ramach Eu-

ropejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości. Głównym partnerem projektu jest 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie. Zob. Projekt KWP 

w Szczecinie najlepszy w Europie! [online], [dostęp: 3 marca 2015]. Dostępny 

w internecie: <http://www.szczecin.kwp.gov.pl/ component/content/ article/35-

garnizon/6017-projekt-kwp-w-szczecinie-najlepszy-w-europie>.  
2
 Zob. informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://razem bezpieczniej.msw.- 

gov.pl/>. 
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bara Zielińska, Katarzyna Żak, Maciej Orłoś, Michał Piela, Krzysztof Skiba 

oraz instytucje społecznego zaufania m.in. kościoły, władze lokalne rośnie 

liczba przestępstw popełnianych na osobach starszych. Znamiennym przy-

kładem są tutaj oszustwa metodą „na wnuczka” (o tej metodzie szerzej 

w dalszej części artykułu), których w 2006 r. policja odnotowała 439, 

a w 2012 r. było ich już prawie 1,1 tys., co oznacza wzrost o 150%
3
. Rok 

2014 przyniósł jeszcze większą liczbę wyłudzeń „na wnuczka” w postaci 

1872 zgłoszonych przypadków
4
. Dane te nie odzwierciedlają jednak w pełni 

zjawiska, bo część ofiar wstydzi się zgłosić sprawę. Straty poszkodowanych 

są bardzo wysokie. Oprócz konsekwencji psychicznych typu upokorzenie, 

rozżalenie, widoczne są straty finansowe. Przykładowo w samej tylko stolicy 

w 2014 r. oszuści wyłudzili w ten sposób 10 mln zł
5
. 

Skala zjawiska nasuwa pytania o przyczyny skuteczności metod popeł-

niania przestępstw na osobach starszych. Niniejszy artykuł wpisuje się w tę 

tematykę. Celem rozważań jest analiza konkretnych metod w kontekście 

klasycznych reguł wywierania wpływu społecznego. Autorka artykułu przy-

jęła założenie, że to właśnie umiejętne wykorzystanie reguł i wynikających 

z nich technik wywierania wpływu, opisanych przez amerykańskiego psy-

chologa społecznego Roberta B. Cialdiniego, przesądza o skuteczności me-

tod popełniania przestępstw na seniorach. Należy zauważyć, iż autorka nie 

chce tym samym stwierdzić, że osoby łamiące prawo umyślnie posiłkują się 

wspomnianym zasobem wiedzy, gdyż prawdopodobnie takiej wiedzy nie 

mają. Analizowana działalność przestępcza jest tutaj raczej przejawem po-

wielania schematów wykorzystanych z powodzeniem u innych sprawców. 

Do analizy wybrano najpopularniejszą, według statystyk policyjnych, meto-

dę popełniania przestępstw na seniorach – metodę „na wnuczka” i jej nową 

odmianę - „na policjanta”. Według art. 286 § 1 polskiego kodeksu karnego 

                                                           
3
 Zob. Rośnie liczba wyłudzeń metodą "na wnuczka", „Gazeta Wyborcza” [online], 

21 stycznia 2013 [dostęp: 4 marca 2015 ]. Dostępny w internecie: < http:// wybor-

cza. biz/biznes/1,101562,13272359,Rosnie_liczba_wyludzen_metoda__na_wnucz- 

ka_.html>. 
4
 Zob. Szajki nadal oszukują na tzw. wnuczka, „Gazeta Wyborcza” [online], 23 sty- 

cznia 2015 [dostęp: 4 marca 2015 ]. Dostępny w internecie:<http://wybor- 

cza.pl/1,91446,17298283,KGP__szajki_nadal_oszukuja_na_tzw__wnuczka.html>. 
5
 Zob. Warszawa. Ruszyła kampania informacyjna ws. oszustw na wnuczka, „Gazeta 

Wyborcza” [online], 31 października 2014 [dostęp: 4 marca 2015 ]. Dostępny 

w internecie: <http://wyborcza.pl/1,91446,16896035,Warszawa__Ruszyla_kampa-

nia_informacyjna_ws__oszustw.html>. 
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obie podlegają odpowiedzialności karnej: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia wła-

snym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzy-

skania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

2. Klasyczne reguły wywierania wpływu społecznego 

Robert Cialdini jest jednym z najbardziej znanych psychologów zajmują-

cym się analizowaniem funkcjonowania człowieka we współczesnym społe-

czeństwie. Na podstawie wyników jego wieloletnich badań (przeprowadza-

nych również na zasadzie obserwacji uczestniczącej
6
) oraz badań innych na-

ukowców opisane zostały najważniejsze reguły rządzące zachowaniem 

człowieka, których znajomość pozwala wywierać wpływ na innych ludzi. Są 

to: reguła wzajemności, reguła zaangażowania i konsekwencji, reguła spo-

łecznego dowodu słuszności, reguła lubienia i sympatii, reguła autorytetu, 

reguła niedostępności.  

Reguła wzajemności wskazuje, iż ludzie są bardziej skłonni spełniać 

prośbę danej osoby, jeśli wcześniej ta osoba oddała im przysługę lub poszła 

na ustępstwo. Według reguły zaangażowania i konsekwencji jeżeli zaanga-

żujemy się w jakiś pomysł, to lubimy być konsekwentni i zrealizować za-

miar. Zgodnie z regułą społecznego dowodu słuszności ludzie wykazują 

większą gotowość do spełniania próśb lub do określonego zachowania się, 

jeśli jest to zgodne z tym, co myślą lub robią inni, szczególnie jeśli są to 

osoby do nas podobne. Reguła lubienia i sympatii mówi z kolei, że ludzie są 

bardziej skłonni ulec prośbie przyjaciół lub osób, które darzą sympatią. We-

dług reguły autorytetu natomiast człowiek jest bardziej skłonny przyjąć su-

gestię kogoś, kto jest uznanym autorytetem. Ostatnia z reguł - reguła niedo-

stępności - wskazuje, że ludzie bardziej cenią możliwości, które są mniej 

osiągalne.  

Owych sześć reguł współcześnie uznaje się za klasyczne, gdyż właściwie 

każdy z badaczy zajmujących się problematyką wywierania wpływu spo-

łecznego w którymś momencie odwołuje się do ustaleń R. Cialdiniego za-

wartych w książce Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. O popu-

larności pozycji, i to nie tylko w kręgu naukowym, niech świadczy fakt, iż 

                                                           
6
 Podejście badawcze polegające na wniknięciu badacza w analizowane środowisko 

i obserwowaniu go od wewnątrz. 
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oryginalna wersja książki zatytułowana Influence: science and practice i jej 

kolejne edycje od momentu wydania w 1984 r. zostały przetłumaczone na 

26 języków i sprzedane w ponad 2 milionach egzemplarzy. 

 

3. Metoda „na wnuczka” 

Metoda „na wnuczka” stanowi najbardziej nagłaśnianą obecnie metodę 

popełniania przestępstw na osobach starszych. Metoda ta charakteryzuje się 

tym, że oszust podaje się za krewnego seniora. Dzwoni do ofiary mówiąc, że 

jest np. jej wnukiem, synem, bratankiem, jednak nie przedstawia się. Roz-

mowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że 

rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne 

dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą konwersa-

cją. Kłopot ze zmienionym głosem sprawca tłumaczy przeważnie przezię-

bieniem lub awarią telefonu. Najczęściej pierwsza rozmowa lub pierwsza 

część rozmowy jest zupełnie niezobowiązująca. Ofiara pytana jest o zdro-

wie, a rozmówca często podkreśla swoje zainteresowanie i troskę, mówi 

o tęsknocie. Kolejne rozmowy toczą się już wyłącznie wokół problemu, któ-

ry ma osoba podająca się za członka rodziny. W grę wchodzi pożyczka za-

zwyczaj w kwocie kilku tysięcy złotych, a ofiara ma być „ostatnią deską ra-

tunku”. W rozmowie, pod pozorem niepowtarzalnej okazji lub nagłego nie-

szczęścia, pada prośba o natychmiastową pomoc finansową, która, jak za-

pewniają wyłudzacze, ma zostać bezzwłocznie zwrócona. Osoby telefonują-

ce („telefoniści”) stosują różne „legendy” prosząc o udzielenie pilnej po-

życzki. Do najczęściej stosowanych należą: 

 „na maklera, inwestycje giełdowe” - „telefonista” mówi, że 

znajduje się w biurze maklerskim i pilnie potrzebuje pieniędzy 

na inwestycję giełdową, bo inaczej straci dużą sumę pieniędzy. 

Po odbiór gotówki wysyła kogoś podającego się za „maklera 

giełdowego”; 

 „na wypadek” - „telefonista” informuje, że spowodował wypa-

dek samochodowy i pilnie potrzebuje pieniędzy na zapłacenie 

ofierze wypadku, aby uniknąć wezwania policji i rozprawy są-

dowej; 

 „na porwanie” - rolę „telefonisty” pełni kobieta podająca się za 

córkę lub wnuczkę, informując, że została porwana i musi za-

płacić okup; 
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 „na zwrot długu znajomemu” „telefonista” informuje, że zacią-

gnął u znajomego pożyczkę i w związku z nieszczęśliwym zda-

rzeniem tamtej osoby musi szybko zwrócić dług. Następnie po 

odbiór pieniędzy od oszukiwanej osoby przychodzi rzekomy 

znajomy, który potwierdza swoją ciężką sytuację finansową; 

 „na zakup nieruchomości lub ruchomości” - „telefonista” in-

formuje, że jest w trakcie dokonywania bardzo korzystnej 

transakcji np. u notariusza i pilnie potrzebuje brakującej kwoty 

na jej sfinalizowanie. 

W dalszym etapie rozmowy telefonicznej oszust prosi o przygotowanie 

gotówki do odbioru z mieszkania ofiary lub wykonanie przelewu na konto 

bankowe albo nawet wspólne wyjście do oddziału banku, aby wypłacić pie-

niądze z konta. W większości przypadków oszust podsyła „zaufaną osobę” 

(„odbieraka”), mówiąc, że nie może po pieniądze przyjechać osobiście, ale 

za chwilę przyjedzie po nie jakiś znajomy. „Odbierak”, po przybyciu do 

oszukiwanej osoby, często przekazuje telefon komórkowy, umożliwiając 

w ten sposób ponowną rozmowę z rzekomym „wnuczkiem”, co ma dodat-

kowo uwiarygodnić konieczność przekazania pieniędzy. Po wyłudzeniu pie-

niędzy, „telefonista”, chcąc zyskać na czasie, telefonicznie potwierdza od-

biór gotówki i kolejny raz zapewnia o bardzo szybkim i osobistym zwrocie 

pożyczki. 

 

4. Wykorzystanie reguł wywierania wpływu społecznego 

Jak można zauważyć, metoda „na wnuczka” polega na przekonaniu ofia-

ry, że musi pilnie pomóc komuś z rodziny, kto rzekomo ma poważne pro-

blemy finansowe. Szczególne znaczenie ma tutaj wyjątkowość zdarzenia 

(takie sytuacje nie zdarzają się co dzień), jego niepewność (nie wiadomo jak 

postąpić w takiej sytuacji) oraz nagłość (trzeba szybko podjąć działania). 

Brak czasu do namysłu oraz presja podjęcia decyzji stanowią okoliczności 

sprzyjające skuteczności metody. Co jeszcze o tym decyduje?  

Niewątpliwie najważniejsze znaczenie ma to, kto prosi o pomoc. Fakt, że 

jest to „wnuczek”, a więc członek rodziny, uruchamia w ofiarach określone 

mechanizmy. Większość ludzi wychowywana jest w poczuciu nadrzędności 

więzów rodzinnych i imperatywu pomocy najbliższym. W tym przypadku 

pomóc trzeba szybko i skutecznie, gdyż członek rodziny wydaje się być 

w niebezpieczeństwie. Poza tym ofiara czuje często chęć „nadmiernej” po-

mocy ze względu na okoliczność wcześniejszych, niezbyt częstych kontak-
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tów z wnuczkiem. W dzisiejszych czasach, przede wszystkim ze względu na 

tempo życia, regularne spotkania rodzinne i bardzo silne relacje ze starszym 

pokoleniem stają się rzadkością i to właśnie wykorzystują przestępcy. Teraz, 

kiedy nadarza się okazja i zapracowany „wnuczek” dzwoni oczekując po-

mocy, seniorzy „rzucają” się na ratunek. Co ciekawe - w swoich działaniach 

często nie słuchają racjonalnych argumentów. Niejednokrotnie Policja miała 

do czynienia z sytuacjami, gdy ofiara spotykała się w banku z odmową wy-

płaty pieniędzy i przekonywaniem, że może zostać oszukana, a mimo to 

zmieniała bank i tam, już bez problemów, podejmowała oszczędności dla 

„wnuczka”. 

W omawianej metodzie oszustwa działa oczywiście klasyczna reguła lu-

bienia i sympatii, mówiąca o tym, iż zgadzamy się spełniać prośby ludzi, 

których znamy i lubimy. Wnuczek niewątpliwie jest znany i zapewne lubia-

ny przez dziadka czy babcię. Poza tym osoby popełniające przestępstwo 

prowadzą swoistą grę uczuć. Rozbudzają emocje seniorów poprzez wyraża-

nie w rozmowie tęsknoty za nimi, chęci jak najszybszego spotkania czy po-

przez zapewnianie o sympatii i szacunku. Babcia lub dziadek bardzo pozy-

tywnie reagują na „wnuczka”, który przeważnie jest ich „oczkiem w gło-

wie”. Seniorzy nie widzą w działaniu „wnuczka” żadnego podstępu, a to ob-

niża ich czujność. 

Poprzez rozbudzanie uczuć zostaje aktywowana reguła wzajemności. Ba-

zuje ona na psychologicznym nawyku, który wymaga od nas, abyśmy re-

wanżowali się za to, co otrzymujemy. Tak właśnie jest w tym przypadku. 

Babcia/dziadek pozytywnie reaguje na „dary” otrzymane od „wnuczka”. Już 

sam fakt wybierania numeru telefonu właśnie do babci/dziadka jest ważny. 

Poza tym „darem” jest np. wypytywanie się o stan zdrowia i samopoczucie, 

o to co słychać nowego czy wyrażanie zapewnienia o częstym rozmyślaniu 

o staruszkach. To wszystko powoduje, że niewymagająca wiele wysiłku 

konwersacja, polegająca na, mówiąc kolokwialnie „słodzeniu” rozmówcy, 

kończy się przekazaniem w niepowołane ręce wielu tysięcy złotych, stano-

wiących niejednokrotnie oszczędności życia ofiary. 

Podczas popełniania analizowanego oszusta, aktywowana jest również 

reguła zaangażowania i konsekwencji. W regule tej wykorzystuje się natu-

ralną potrzebę bycia konsekwentnym. Babcia/dziadek myśli, że rozmawia ze 

swoim prawdziwym członkiem rodziny. Można domniemywać, że już wcze-

śniej następowała sytuacja pomocy dzieciom swoich dzieci. Tym razem nie 

wypada postąpić inaczej. Poza tym, być może w rozmowie telefonicznej, 
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pada hipotetyczne pytanie, czy w razie czego „wnuczek” może liczyć na 

pomoc babci/dziadka. Jeżeli pada odpowiedź twierdząca, to zdecydowanie 

łatwiej dochodzi do spełnienia prośby o pożyczkę, właśnie ze względu na 

początkowe zobowiązanie. 

Umiejętne poprowadzenie rozmowy telefonicznej jest kluczem do sukce-

su „wnuczka”. Podczas konwersacji możliwe jest oparcie się na regule spo-

łecznego dowodu słuszności. Według niej postrzegamy zachowanie jako 

bardziej poprawne, jeśli inni też tak czynią. Wzmianka o tym, że np. babcia 

kolegi wzięła pożyczkę, aby ten mógł wybudować dom może spowodować, 

że ofiara oszustwa również zechce pomóc finansowo „wnuczkowi”. Z dru-

giej strony wydaje się, iż nie jest konieczne wskazywanie na konkretne 

przypadki przysług, gdyż, ogólnie rzecz biorąc, babcie/dziadkowie pomagają 

swoim wnuczkom. 

Bardzo ważnym, niejako bazowym, aspektem oszustwa metodą „na 

wnuczka” jest wykorzystywanie reguły niedostępności. Osoby telefonujące 

stosują różne „legendy”, w których zawsze pojawia się aspekt ograniczone-

go czasu i wyjątkowej sytuacji lub oferty. Oto bowiem mamy do czynienia  

np. z jedyną i niepowtarzalną okazją, żeby kupić samochód po bardzo atrak-

cyjnej cenie czy koniecznością nagłego zwrotu pieniędzy potrzebującemu 

koledze. Nie tylko treść „legendy” stymuluje do podejmowania określonych 

działań, ale również sytuacja proszenia o pieniądze. Zabiegany „wnuczek” 

dzwoni jednorazowo i oczekuje pomocy. Być może babcia/dziadek nie zo-

baczą już wnuczka, gdy np. spełni się czarny scenariusz kreślony przez 

oszusta i nie zostanie na czas wpłacona odpowiednia suma pieniędzy na po-

czet okupu czy kary. Te okoliczności sprawiają, że seniorzy reagują w spo-

sób automatyczny i bez głębszej refleksji sięgają po portfel. 

Ostatnia klasyczna reguła wywierania wpływu społecznego – reguła au-

torytetu też jest wykorzystywana, choć nie bezpośrednio we wzorcowym 

przestępstwie „na wnuczka”. O wiele silniej reguła autorytetu uzewnętrznia 

się w modyfikacji oszustwa „na wnuczka”. Chodzi o metodę „na policjanta”. 

W tym przypadku, tak jak na początku wzorcowej metody, dzwoniący na 

numer stacjonarny i nawiązujący rozmowę ze starszą osobą oszust podszywa 

się pod któregoś z członków rodziny. Po chwili jednak przerywa połączenie. 

Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni. Tym razem przestępca podaje się 

za policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub CBA. W rozmowie przekonuje star-

sze osoby, że rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą i proszą, aby 
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im w tym pomóc. Ta pomoc ma polegać na przekazaniu gotówki. Czasem 

grozi przy tym konsekwencjami prawnymi, jeśli odmówi się współpracy. 

W metodzie „na policjanta” naciągacze podkreślają, iż dzięki ich działaniom 

będzie można zatrzymać prawdziwych przestępców naciągających seniorów 

„na wnuczka".  

Jak widać w tej wersji oszustwa wykorzystywany jest autorytet w postaci 

funkcjonariusza Policji, CBŚ lub CBA. Na nim bazuje cały proceder. Auto-

rytet jest fałszywy, ale ofiary nie mają takiej świadomości. Ważne jest, że 

ulegają regule autorytetu, która polega na tym, że jesteśmy bardziej skłonni 

słuchać wskazań i zaleceń osób, które postrzegamy jako autorytety. Regule 

tej ulegamy niemal automatycznie. W omawianym przypadku przestępcy 

gwarantują sobie autorytet poprzez funkcję, jaką rzekomo pełnią. Funkcjo-

nariusz Policji, CBŚ lub CBA to osoba godna zaufania, niewzbudzająca po-

dejrzeń, której polecenia powinny być wykonywane, ponieważ działa 

w imieniu i na rzecz prawa. Co paradoksalne w tej sytuacji – seniorzy, ule-

gając namowom przestępców niemających nic wspólnego ze służbami poli-

cyjnymi czy specjalnymi, są przekonani, że działają na rzecz wyeliminowa-

nia oszustw „na wnuczka”, gdy tymczasem sami stają się ofiarami tego 

oszustwa. 

 

5. Zakończenie 

Opisane metody popełniania przestępstw na seniorach ciągle ewoluują 

poprzez dostosowanie ich do nowych uwarunkowań. W ostatnich latach na-

ciągacze wpadają na coraz to nowe pomysły, wykorzystujące np. internet. 

Poza tym doskonalone są sposoby już sprawdzone w praktyce np. „na poli-

cjanta”. W tym przypadku, ponieważ świadomość ludzi jest większa, oszuści 

proponują by ich ofiara sprawdziła wiarygodność dzwoniącego. Co jest 

istotne - ofiara ma nie rozłączać się i wykręcić numer telefonu na policję. 

W rzeczywistości skoro się nie rozłącza, nie kończy poprzedniej rozmowy, 

przejmuje ją więc kolejny oszust, który potwierdza całą historię. Nowym 

motywem w metodzie „na policjanta” jest przekonywanie w rozmowie ofiar, 

że kasjerzy bankowi też są w zmowie z przestępcami, więc mają się nie 

przejmować ewentualnymi ostrzeżeniami podczas wypłacania pieniędzy, 

gdyż ci kasjerzy zostaną również zatrzymani przez policjantów. Ta modyfi-

kacja metody jest pokłosiem akcji informacyjnych i szkoleniowych prowa-

dzonych wśród pracowników banków, a dotyczących zachowania szczegól-

nej ostrożności w sytuacji chęci szybkiej wypłaty przez osoby starsze dużej 
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kwoty pieniędzy. Należy niestety przyjąć, że w niedługim czasie usłyszymy 

o nowych metodach naciągania seniorów lub kolejnych modyfikacjach już 

istniejących metod. 

Przedstawiona w artykule analiza metod popełniania przestępstw, w kon-

tekście klasycznych reguł wywierania wpływu społecznego, pokazuje jak 

wiele mechanizmów jest uruchamianych w naruszającej prawo sytuacji rela-

cji „wnuczek”/„policjant” – dziadek/babcia. Niestety większość z nich dzieje 

się poza świadomością ofiar i z tego wynika ich skuteczność. Seniorzy stają 

się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi, a oszuści bazują na ich 

ufności i dobroduszności. Jak się wydaje, jedynym sposobem obrony przed 

naciągaczami jest daleko idąca zasada „ograniczonego zaufania” do niezna-

jomych. Jest to zasada od zawsze wpajana dzieciom, ale tym razem powinna 

objąć również inne, znajdujące się na przeciwległym biegunie, grupy wie-

kowe. 
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Abstract 

Large residential estates are typical dwelling places for citizens of large 

cities. They are usually situated away from the city centres, connected to 

them via communication routes. As in other environments, in large residen-

tial estates there is a number of security threats. The most common ones in-

clude criminal, epidemiological, fire and social pathology risks. 

 

 

Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Stąd klu-

czowym zadaniem każdego państwa  jest obowiązek  kreowania i rozwoju 

systemu bezpieczeństwa tak, by potrzeba ta była zaspokojona  zarówno 
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w czasie stabilności, jak też w sytuacji  zagrożeń zewnętrznych i wewnętrz-

nych. Wagę tej problematyki potwierdzają ustawy, mnogość instytucji funk-

cjonujących na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, jak również wielość 

podmiotów sprawujących  nadzór nad nimi.  

Duże osiedla mieszkaniowe to typowe miejsca egzystencji mieszkańców  

wielkich miast. Zwykle są one usytuowane z dala od centrum miasta, z któ-

rym łączą je szlaki komunikacyjne. Podobnie jak w innych środowiskach, 

tak i tu - w obrębie dużych osiedli mieszkaniowych - występują różnorodne 

zagrożenia bezpieczeństwa. Najczęściej są to zagrożenia kryminalne, epide-

miologiczne, pożarowe czy z obszaru patologii społecznej. Celem artykułu 

jest przedstawienie tych zagrożeń w kontekście  stopnia ich niebezpieczeń-

stwa. 

 

Schemat 1. Zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców dużych osiedli 

mieszkaniowych
1
.  

 
Duże osiedla mieszkaniowe, podobnie jak inne miejsca ludzkiej egzy-

stencji, zagrożone są przestępczością. Nie ma w tym niczego niezwykłego. 

Wszędzie tam, gdzie żyją ludzie ryzyko takie istnieje. Termin przestępczość 

definiowany jest jako zbiór czynów zabronionych przez ustawę pod groźbą 

kary
2
.  B. Hołyst  podkreśla, że przestępczość może być rozpatrywana w kil-

ku aspektach, a mianowicie: 

1. przestęczości rzeczywistej, 

2. przestępczości ujawnionej, 

                                                           
1
 Opracowanie własne 

2 Zob. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Leksykon policyjny, Szczytno 2001, 
s. 268. 

Zagrożenia 
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3. przestępczości stwierdzonej, 

4. przestępczości osądzonej
3
. 

Zwięzłą definicję przestępczości podają J. Błachut, A. Gaberle i K. Kra-

jewski, którzy są zdania, że „przestępczość jest zbiorem zdarzeń określanych 

jako przestępstwa”
4
.  Wskazują na trzy zasadnicze obszary zjawiska, a mia-

nowicie  na przestępczość rzeczywistą, ujawnioną oraz nieujawnioną
5
. Prze-

stępczość rzeczywista rozumiana jest jako ogół przestępstw na danym tere-

nie, w danym czasie
6
. Z kolei przestępczość ujawniona to taka, o której in-

formacje dotarły do organów ścigania. Jej przeciwieństwem jest przestęp-

czość nieujawniona, to znaczy taka, o której informacje nie dotarły (lub do-

tarły, lecz nie zostały zarejestrowane) do organów ścigania
7
. 

Przestępczość nie jest jednorodna, bowiem można wymienić różne jej ro-

dzaje, w zależności od przyjętych kryteriów. Stąd też można wymienić mię-

dzy innymi przestępczość gospodarczą, komputerową, bankową, samocho-

dową, zorganizowaną oraz inne jej rodzaje czy typy. Z punktu widzenia 

ustawy karnej przestępczość może być analizowana ze względu na rodzaj 

dobra chronionego, na przykład przestępczość przeciwko pokojowi, ludzko-

ści, przestępczość wojenna, przestępczość przeciwko Rzeczypospolitej Pol-

skiej, przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu, przestępczość przeciwko 

bezpieczeństwu powszechnemu, przestępczość przeciwko mieniu, przestęp-

czość przeciwko wolności, przestępczość przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności, przestępczość przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz 

inne
8
.  Struktura przestępczości jest złożona. Niektóre przestępstwa częściej 

występują  niż inne (na przykład kradzieże czy wypadki komunikacyjne są 

liczniejsze niż przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową). 

W danych statystycznych Komendy Głównej Policji przestępstwa zostały 

podzielone na trzy główne grupy, to znaczy kryminalne, gospodarcze i dro-

                                                           
3 Zob. B. Hołyst, Kryminologia,  Warszawa 2007, s. 279 i nast. 
4
 J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999, s. 189. 

5
 Zob. tamże. 

6
 Zob. W. Pływaczewski , G. Kędzierska, Leksykon…, dz. cyt., s. 268; B. Hołyst, 

Kryminologia…, dz. cyt., s. 279-280; J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kry-

minologia, dz. cyt., s. 189. 
7
 Zob. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia…, op. cit., s. 189 

8
 Zob. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 97 Nr 88 poz. 553 

z późn. zm.). 
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gowe. Z poniższego zestawienia wynika, że najliczniejsze są przestępstwa 

kryminalne.  

 

Tabela 1. Przestępczość w Polsce w świetle danych Komendy Głównej   

Policji
9
. 
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2014 599 534 594 318 98 838 161 210 98 052 86 747 

2013 663 052 730 226 95 353 159 553 152 375 140 925 

2012 663 285 781 340 82 382 141 483 163 433 155 906 

2011 684 000 794 102 75 842 151 655 176 322 164 572 

2010 681 532 778 905 73 371 154 341 165 855 156 744 

 

Przestępczość, jak wskazano uprzednio, nie ma jednolitego charakteru. 

Obok przestępczości wymienionej wyżej, istnieje także jej szczególna od-

miana, to znaczy przestępczość zorganizowana. W literaturze przedmiotu 

brak jest zgodności co do definicji tego zjawiska, co wyraźnie podkreśla 

E. Pływaczewski
10

.  Pomijając spory terminologiczne w tym zakresie, należy 

w tym miejscu przywołać definicję wypracowaną w Polsce, w świetle której 

przestępczością zorganizowaną „są działania związków przestępczych zor-

ganizowanych z chęci zysku dla dokonywania różnorodnych przestępstw – 

zarówno kryminalnych, jak i gospodarczych – zakładających użycie siły, 

szantażu i korupcji, których celem – w zamiarze organizatorów – jest wpro-

wadzanie nielegalnych zysków w oficjalny obrót gospodarczy”
11

. 

Duże skupiska ludzkie pozwalają na anonimowość jednostki. W małych 

społecznościach ludzie się znają, natomiast w wielkich znajomość innych 

ogranicza się do minimum. Stąd też zagrożenie przestępczością w dużych 

miastach (w ogólności) jest znacznie większe niż w małych  czy też na 

                                                           
9
 Źródło: www.policja.gov.pl [on line 24 maja 2015 r.] 

10
 Zob. Przestępczość zorganizowana, red. E. Pływaczewski, Warszawa  2011, s. 23-

30. 
11

 Tamże, s. 30. 
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wsiach. Duże osiedla mieszkaniowe sprzyjają tworzeniu się pewnych struk-

tur nieformalnych, takich jak subkultury czy gangi.  Celem tych grup jest 

wspólne dążenie, polegające na przykład na dokonywaniu przestępstw.  

Wspomniana wyżej anonimowość pozwala na dokonywanie różnych 

przestępstw, od kradzieży, zniszczenia mienia, po handel narkotykami czy 

zabójstwo. W dużej zbiorowości łatwiej ukryć swoją tożsamość, a także ła-

twiej oddalić się z miejsca przestępstwa. 

Nieobecność w mieszkaniach lokatorów w godzinach pracy, pozwala na 

szerokie spektrum działania sprawców. W miastach częściej odnotowywane 

są włamania do mieszkań, kradzieże zuchwałe, napady rabunkowe. Zdecy-

dowanie częściej handluje się narkotykami czy dopalaczami. Zagrożenie 

przestępczością na obszarze  dzielnic mieszkaniowych przyczyniło się do 

wyznaczenia przez Policję kierunków prewencji. Wdrożono programy profi-

laktyczne, między innymi Bezpieczna Dzielnica, Bezpieczny Senior oraz in-

ne
12

. Celem działania funkcjonariuszy Policji jest nie tylko  sprawdzanie 

miejsc, o których wiadomo, iż są niebezpieczne, ale także kontrolowanie pu-

stostanów, legitymowanie osób oraz informowanie mieszkańców o sposo-

bach zabezpieczenia przed kradzieżami  czy oszustwami. W styczniu 2015 r. 

na terenie miasta Koszalina policjanci przeprowadzili działania, w wyniku 

których „funkcjonariusze wylegitymowali  35 osób oraz skontrolowali 

28 pojazdów. Nałożyli 12 mandatów karnych na sprawców najbardziej 

uciążliwych społecznie wykroczeń. Kierowcy, którzy zaparkowali swoje po-

jazdy nieprawidłowo lub w miejscu niedozwolonym, otrzymali wezwania. 

Podczas sprawdzeń mundurowi zatrzymali dwie osoby poszukiwane” 
13

. 

Handel narkotykami to jedno z przestępstw typowych dla dużego miasta. 

13 maja 2015 r. „funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, 

patrolując rejon Prawobrzeża zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy 

w jednym z kiosków w okolicy przystanku autobusowego zakupili szklane 

lufki. Mundurowi, podejrzewając, że młodzi ludzie mogą posiadać środki 

odurzające postanowili wylegitymować mężczyzn. Okazało się wtedy, że je-

den z podejrzewanych jest nieletni. Podczas przeszukania funkcjonariusze 

znaleźli blisko 300 gramów suszu roślinnego”
14

. Zgwałcenia i zabójstwa, 

                                                           
12

 Zob. informacja [online], [dostęp: 24 maja 2015]. Dostępna w internecie: <www. 

szczecin.kwp. gov.pl>. 
13

 Tamże.  
14

 Nieletni posiadał i sprzedawał narkotyki. Informacja [online], [dostęp: 24 maja 

2015]. Dostępna w internecie: < www.policja.pl>. 
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podobnie jak bójki, napady rabunkowe, oszustwa oraz zniszczenie mienia to 

kolejne przestępstwa typowe dla dużych osiedli mieszkaniowych. 

W świetle raportu za 2014 r. „na terenie Szczecina odnotowano 11 199 

wydarzeń o charakterze przestępczym, tj. średnio 30 wydarzeń dziennie. Po-

licjanci przeprowadzili  87 817 interwencji (średnio 240 dziennie) i zatrzy-

mali na gorącym uczynku 1923 sprawców przestępstw kryminalnych. Po-

nadto ujawniono łącznie  101 713 wykroczeń, w tym tych najbardziej uciąż-

liwych dla społeczeństwa - przeciwko przepisom Ustawy o Wychowaniu 

w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  - 15 898 sprawców(…). 

Statystyka za 2014 r. wykazała  14 953 wszczętych spraw dotyczących prze-

stępstw popełnionych na terenie Szczecina, w tym wykrytych  9 732. Funk-

cjonariusze w wyniku przeprowadzonych kontroli stanu trzeźwości uczest-

ników ruchu drogowego ujawnili 1015 nietrzeźwych kierujących. 149 osób 

kierowało pod wpływem narkotyków”
15

. 

W podsumowaniu cytowanego raportu wskazano, że „średnio szczeciń-

scy policjanci dziennie: 

1. odnotowują  30 zdarzeń  przestępczych, 

2. zatrzymują 12 sprawców przestępstw, w tym 6 sprawców prze-

stępstw kryminalnych, 

3. odnotowują 1-2  wypadki drogowe oraz  13 kolizji drogowych,  

4. przeprowadzają 400 kontroli trzeźwości, w wyniku których 

ujawniają 4 nietrzeźwych  kierowców, a co trzeci dzień jednego 

kierowcę pod wpływem środków odurzających, 

5.  przyjmują 438 połączeń z telefonów alarmowych, 

6. przeprowadzają 256 interwencji policyjnych, 

7.  ujawniają 294 wykroczenia, 

8. kierują do służby patrolowej i obchodowej 168 funkcjonariu-

szy”
16

. 

Podejmowane działania prewencyjne zdecydowanie wpływają na popra-

wę stanu bezpieczeństwa na określonym obszarze.  

                                                           
15

 Informacja [online], [dostęp: 24 maja 2015]. Dostępna w internecie: <www.szcze- 

cin.kwp.gov.pl>.  
16

 Tamże 



ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW DUŻYCH OSIEDLI… 

 

-109 - 
 

Pośród zagrożeń zależnych od działania człowieka wymienić należy po-

żary, katastrofy czy inne zdarzenia, choćby detonację materiału wybucho-

wego. Jak wskazuje praktyka, pożary mieszkań w budynkach wielokondy-

gnacyjnych nie należą do rzadkości. Najczęściej przyczyną pożarów miesz-

kań są elektryczne urządzenia grzewcze. Według  danych Komendy Głów-

nej Państwowej Straży Pożarnej, w Polsce dochodzi średnio do 500 poża-

rów, których przyczyny są związane z eksploatacją elektrycznych urządzeń 

grzewczych.  
 

Tabela 2. Przyczyny pożarów w Polsce 
17

 
 

Rok 

Przyczyna pożarów 

Wady elektrycznych urządzeń 

ogrzewczych,w szczególności           

piece, grzałki, kuchnie 

Nieprawidłowa eksploatacja          

elektrycznych urządzeń                          

grzewczych 

2013 296 125 

2012 304 161 

2011 291 134 

2010 342 188 

2009 373 150 

 

Kolejnym zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców dużych osiedli 

mieszkaniowych są zjawiska patologii społecznej. Do najczęściej wymienia-

nych należą tu: 

1. alkoholizm, 

2. narkomania, 

3. prostytucja, 

4. bezdomność, 

5. agresja i przemoc. 

Prostytucja to jedno z najstarszych procederów znanych ludzkości.  

Oznacza tyle, co „wystawiać się na sprzedaż” bądź „nierząd uprawiany 

w celu osiągnięcia zysku”
18

. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele de-

finicji prostytucji, podobnie jak typologii. Prostytutka to osoba, która zaspo-

kaja potrzeby seksualne przygodnych partnerów za opłatą, bez zaangażowa-

                                                           
17

 Źródło www.kgpsp.gov.pl [on line: 24 maja 2015 r.] 
18

 M. Karpiński, Najstarszy zawód świata. Historia prostytucji, Warszawa 2010, 

s. 24. 
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nia uczuciowego i w zasadzie bez wyboru
19

. W zależności od przyjętego kry-

terium, prostytucję można podzielić na kilka typów, a mianowicie: 

 prostytucję heteroseksualną, 

 prostytucję homoseksualną, 

 prostytucję biseksualną, 

 prostytucję dorosłych, 

 prostytucję nieletnich, 

 prostytucję okazjonalną, 

 prostytucję uliczną (drogową), 

 prostytucję agencyjną. 

Wyliczenie powyższe ma charakter przykładowy. W dużych aglomera-

cjach miejskich uprawianie nierządu stało się domeną bardzo młodych ludzi, 

uczniów  gimnazjum i liceum. Wśród prostytutek obojga płci nie brakuje 

studentek i studentów renomowanych uczelni. B. Hołyst podaje, że najwię-

cej agencji towarzyskich działa w Szczecinie
20

. Nie znaczy to wszakże, że 

nie istnieją inne typy nierządu, bowiem do niedawna prym w tym względzie 

wiodły „galerianki”, nastolatki uprawiające ten proceder w galeriach han-

dlowych. Dziś, w dobie wszechobecnego Internetu, spotykane są tam rza-

dziej, ponieważ oferują swoje usługi w cyberprzestrzeni. Prostytucja na tere-

nie Szczecina istniała, istnieje i będzie istniała, podobnie jak we wszystkich 

dużych miastach, niezależnie od ustroju społeczno – gospodarczego czy po-

litycznego. Znacznie łatwiej uprawiać nierząd w dużym skupisku ludzkim, 

niż w małej społeczności. Wartym podkreślenia jest to, że zagrożenie nielet-

nich prostytucją  w dużych miastach jest znacznie większe niż na wsiach czy 

małych miastach. Sprzyja temu wspomniana anonimowość, brak nadzoru ze 

strony osób dorosłych, jak i coraz większa swoboda seksualna wśród mło-

dzieży. 

Podobnie jak w innych miejscach ludzkiej egzystencji, tak i w dużych 

miastach odnotowuje się coraz liczniejsze przypadki alkoholizmu 

i narkomanii. I. Pospieszyl pisze, że alkoholizm jest jednym z uzależnień 

współczesnego świata
21

. Prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji 

                                                           
19 Zob. J. Moczydłowska, Prostytucja nieletnich dziewcząt, „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze” 1994, nr 10, s. 12-13. 
20

 Zob. B. Hołyst, Kryminologia…, dz. cyt., s. 10-36. 
21 Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 126-157. 
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w różnych obszarach życia człowieka. Równie niebezpiecznym zjawiskiem 

jest narkomania.  Najczęściej dotyczy młodzieży, choć nie brak przypadków 

uzależnionych dzieci, jak i dorosłych. Po narkotyki sięgają oni z różnych 

powodów. Duże miasto w tym względzie daje większe możliwości dostępu 

do tych substancji. Zdaniem A. Wojtyły, I. Bojar oraz P. Bilińskiego mło-

dzież czerpie wzory picia od dorosłych. Najczęstszymi powodami spożywa-

nia alkoholu nie tylko przez młodzież, ale także przez dorosłych są proble-

my, jak i chęć poznania działania tej używki
22

. Młodzi ludzie zaczynają pić 

alkohol w coraz młodszym wieku, niekiedy uzależniają się od niego przed 

ukończeniem 18 roku życia. Stają się agresywni wobec innych. Brak nadzo-

ru ze strony rodziców, jak i brak dostatecznej uwagi nauczycieli prowadzą 

do coraz to nowych, niepożądanych zachowań wśród młodzieży, w szcze-

gólności gimnazjalistów. Z roku na rok wzrasta liczba przestępstw dokony-

wanych przez nieletnich, przy czym, co należy wyraźnie podkreślić, w dużej 

mierze z winy rodziców. 

Tworzenie się subkultur o chuligańskim charakterze jest typowym zjawi-

skiem obserwowalnym w dużym mieście. Niekiedy grupy te związane są ze 

środowiskiem przestępczym, które jest swoistym wzorem do naśladowania. 

Blokersi, nacjonaliści, sataniści czy szalikowcy na stałe wpisali się w polską 

rzeczywistość
23

. Swoją obecność w środowisku lokalnym zaznaczają w ty-

powy sposób: są hałaśliwi, agresywni, sieją strach wśród mieszkańców osie-

dli. W konfrontacji z Policją czy Strażą Miejską tracą pewność siebie, choć 

zdarzają się przypadki znieważania funkcjonariuszy czy czynnej na nich na-

paści. Członkowie subkultur są  silni tylko w grupie, co daje im poczucie 

władzy, mają bowiem lekceważący stosunek do wszystkich, prócz siebie. 

Działania profilaktyczne w szkołach są mało efektywne, zdecydowanie 

lepsze rezultaty przynoszą działania prewencyjne Policji.  Rządowy Program 

Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem bezpieczniej 

                                                           
22

 Zob. A. Wojtyła, I. Bojar, P. Biliński, Problem spożywania alkoholu wśród mło-

dzieży w Polsce, „ Medycyna  ogólna”2010, nr 16 (XLV), s4. 
23

 Zob. B. Hoffman, Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży, 

„Edukacja” 2005, nr 1;  J. Janowska, Subkultury – norma czy symptom?, „Opieka, 

Wychowanie, Terapia” 1997, nr 1; Ż.E. Tempczyk,  Traceurzy – wytyczający no-

we szlaki wśród subkultur młodzieżowych, „Wychowanie na co Dzień” 2012, 

nr 12; B. Hoffman, „Gra w zielone” czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej, 

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 10. 
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wdrożony został w całym kraju. Program ten jest  formułą  „kompleksowego 

i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które 

budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest programem pracy 

zespołowej na rzecz polepszenia jakości życia pod względem bezpieczeń-

stwa i zwiększenia dostępu do dobra publicznego, jakim jest bezpieczeń-

stwo”
24

. Innym przedsięwzięciem w tym względzie jest Krajowy Program 

Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci 

i Młodzieży, którego celem jest eliminowanie niedostosowania społecznego 

wśród uczniów szkół stopnia podstawowego, gimnazjalnego, jak i średnie-

go
25

. Trzecim programem ogólnokrajowym realizowanym przez Policję jest 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
26

. Wszystkie te 

programy przynoszą określone efekty. Obok nich realizowane są liczne ak-

cje, takie jak Bezpieczny weekend, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczny 

powrót, Znicz oraz wiele innych. Dostrzegając potrzebę aktywności w tym 

względzie, funkcjonariusze Policji prowadzą szkolenia w szkołach oraz 

w innych miejscach, choćby na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Wszystko 

to przynosi wymierne korzyści. 

Jednym z typowych zagrożeń w analizowanej przestrzeni jest niszczenie 

mienia. Najczęściej są to wybite szyby w oknach domów wielorodzinnych, 

zdewastowane klatki schodowe i windy. Nierzadko akty wandalizmu  mają 

miejsce na osiedlowych parkingach czy skwerach.  

Mieszkańcy dużych osiedli mieszkaniowych ogólnie czują się bezpiecz-

nie. Niekiedy tylko podkreślają, że o określonej porze nie opuszczają swoich 

mieszkań bądź nie udają się w takie rejony miasta, które cieszą się złą sławą. 

Z danych opublikowanych przez dziennikarzy szczecińskich wynika, że naj-

bardziej niebezpieczną dzielnicą jest Niebuszewo
27

. Informacje te potwier-

dził przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
28

. 

W Krakowie złą sławą cieszą się dzielnice: Nowa Huta, Prokocim, Bieża-

                                                           
24

 Informacja [online], [dostęp: 2 czerwca 2015]. Dostępna w internecie: <www. 

bip.kgp.policja. gov.pl>. 
25

 Zob. tamże. 
26

 Zob. tamże. 
27

Zob.informacja [online], [dostęp: 2 czerwca 2015]. Dostępna w internecie:<www. 

gs24.pl>. 
28

 Zob. Wywiad z rzecznikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie: 

Najniebezpieczniejsze dzielnice w Szczecinie, tamże. 
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nów
29

. Każde duże polskie miasto boryka się z tym samym problemem ano-

nimowości mieszkańców, znacznej dynamiki zdarzeń o przestępczym cha-

rakterze oraz zjawisk, które co prawda nie są  czynami karalnymi, ale są spo-

łecznie niepożądane i szkodliwe. 

Wydaje się, że idea community policing jest najbardziej adekwatną do 

problemów współczesnego bezpieczeństwa społecznego. Istotą tej idei jest 

tworzenie, kreowanie  takich działań  przez Policję, by między innymi  pro-

wadziły do częstszych kontaktów z obywatelami
30

. 

Z inicjatywy członków społeczności lokalnej, np. w Gdyni, powstała sa-

mopomoc sąsiedzka, celem której jest wzajemne wspieranie się we wszyst-

kich sferach życia
31

. Tego rodzaju działania zdecydowanie sprzyjają wzro-

stowi poziomu bezpieczeństwa tak indywidualnego, jak i zbiorowego. Dzię-

ki takim inicjatywom, programom, wzajemnym kontaktom, maleje anoni-

mowość, co zdecydowanie przyczynia się do polepszenia jakości życia spo-

łecznego. 

Wszelka forma współpracy, a co za tym idzie dążenie do pozytywnych 

zmian jest znaczącym krokiem naprzód w rozwoju każdego społeczeństwa. 

Siła tkwi nie w jednostce, lecz w grupie, która może się skutecznie przeciw-

stawić jednostkom społecznie niedostosowanym, nieprzestrzegającym zasad 

współżycia społecznego, litery prawa, tradycji i  dobrych obyczajów. 
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1. Pojęcie dóbr kultury, zabytku i dziedzictwa narodowego 

Podejmując kwestię ochrony dóbr kulturalnych, należałoby rozpocząć od 

wyjaśnienia przynajmniej kilku podstawowych pojęć z tego zakresu, a mia-

nowicie: dobra kulturalne, zabytki i dziedzictwo narodowe. 

Zakres i treść pojęcia dóbr kulturalnych zmieniały się w minionym okre-

sie, zanim przyjęto jego współczesne brzmienie w Konwencji haskiej 

w 1954 r. Według tej konwencji traktuje się jako dobra kulturalne, bez 

względu na ich pochodzenie oraz na osobę ich właściciela: 

 dobra ruchome lub nieruchome, które posiadają wielką wagę 

dla dziedzictwa kulturalnego narodu, na przykład zabytki archi-

tektury, sztuki lub historii zarówno religijne, jak i świeckie; sta-

nowiska archeologiczne; zespoły budowlane posiadające jako 

takie znaczenie historyczne lub artystyczne; dzieła sztuki, ręko-

pisy, książki i inne przedmioty o znaczeniu artystycznym, histo-

rycznym lub archeologicznym, jak również zbiory naukowe 

i poważne zbiory książek, archiwaliów lub reprodukcji wyżej 

określonych dóbr;  

 gmachy, których zasadniczym i stosowanym w praktyce prze-

znaczeniem jest przechowywanie lub wystawianie powyższych 

ruchomych dóbr kulturalnych, na przykład muzea, wielkie bi-

blioteki, składnice archiwalne, jak również schrony mające na 

celu przechowywanie ruchomych dóbr kulturalnych w razie 

konfliktu zbrojnego;  

 ośrodki obejmujące znaczną ilość dóbr kulturalnych ruchomych 

lub nieruchomych zwane są „ośrodkami zabytkowymi”
1
. 

Dobrem kulturalnym jest więc każdy przedmiot ruchomy lub nierucho-

my, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju 

kulturowego ze względu na wartość historyczną, naukową lub artystyczną. 

Bliskie pojęciu dobra kultury jest pojęcie zabytku, gdyż w myśl ustawy jako 

zabytek rozumie się – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub ze-

społy, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stano-

wiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 

                                                           
1
 Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regu-

laminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kultural-

nych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r.(Dz.U. 

z 1957 r. Nr 46 poz. 211 i 212, załącznik).  
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w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, arty-

styczną lub naukową
2
. Wynika z tego, że każdy zabytek jest dobrem kultu-

ralnym, ale nie każde dobro kulturalne jest zabytkiem, ponieważ ma się do 

czynienia z wieloma rodzajami dóbr kulturalnych, np. z malarskimi dziełami 

Jana Matejki, które zabytkami nie są. Czyli można powiedzieć, że zabytki są 

składnikami dóbr kulturalnych. 

Od pewnego czasu funkcjonuje również pojęcie dziedzictwa kulturowe-

go rozumianego jako „zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze 

związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi 

i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeń-

stwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na 

zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, na-

ukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju 

politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętnia-

nia wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty 

cywilizacyjnej
3
. 

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego 

człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich poko-

leń, jak również dorobek naszych czasów. Oznacza wartość materialną lub 

niematerialną przekazaną przez przodków i określającą naszą kulturę. Za-

wiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji po-

między ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów. Dziedzictwo może 

mieć różny zakres znaczeniowy. Ten sam element może stanowić ważną 

wartość dla jednych - stanowić ich dziedzictwo, a dla innych być czymś nie-

zrozumiałym i obcym. Pewne miejsca mają znaczenie ogólnoświatowe, sta-

nowią istotną wartość dla ludzi niezależnie od ich kultury, rasy czy religii, są 

one wyróżnione wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
4
. 

UNESCO
5
, które w 2003 r. uchwaliło Konwencję w sprawie ochrony 

dziedzictwa niematerialnego, opracowało jednocześnie jego spójną definicję, 

                                                           
2
 Art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. Nr 162  poz. 1568 z późn zm.). 
3
 Zob. informacja [online], [dostęp: 23 października 2014]. Dostępna w internecie: 

<http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe/>.  
4
 Zob. informacja [online], [dostęp: 23 października 2014]. Dostępna w internecie: 

<http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Ochrona_dziedzictwa_kulturowego/>. 
5
 UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 

pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pokolenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cywilizacja
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która brzmi: „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” oznacza praktyki, wy-

obrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi 

instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, 

grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego 

dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przeka-

zywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty 

i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią 

oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten 

sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej 

kreatywności. 

Podsumowując treści przytoczonych określeń, można stwierdzić, że  naj-

szerszym pojęciem jest dziedzictwo kulturowe, ponieważ obejmuje zarówno 

niematerialny, jak i materialny dorobek; zarówno nieruchomy, jak i ruchomy 

oraz zarówno dawny, jak i współczesny. Częścią tego dorobku (w aspekcie 

materialnym) są dobra materialne zarówno ruchome, jak i nieruchomości. 

Również częścią tego dorobku (w aspekcie czasowym) są zabytki, ponieważ 

dotyczą tylko dawnych, a nie współczesnych dóbr kulturalnych. Trzeba 

również dodać, że granice między poszczególnymi częściami czy elementa-

mi nie zawsze są ostre.   

 

2. Międzynarodowe i krajowe dokumenty prawne w zakresie ochro-

ny dóbr kulturalnych 

Dobra kulturalne mają niejednokrotnie bardzo wielką wartość, niektóre 

o zasięgu światowym, a inne odpowiednio o mniejszym zasięgu. Te o cha-

rakterze materialnym, jeżeli zostaną zniszczone – są nie do odzyskania, jeże-

li zostaną uszkodzone – nie zawsze możliwa jest ich naprawa, a zwykle tracą 

wartość i wymagają kosztownych napraw.  Dlatego konieczne są działania 

zmierzające do ochrony dóbr kultury.  

Dobra kulturalne najbardziej narażone są na zagrożenia w czasie wojny. 

Potwierdzają to stwierdzenie doświadczenia historyczne, zwłaszcza z okresu 

wojen światowych. Zostały wtedy zniszczone lub uszkodzone na skutek 

bombardowań, pożarów, zalania lub innych działań zmierzających do ich 

dewastacji. Ruchome dobra kulturalne zwykle były traktowane jako łupy 

wojenne.  

W czasie pokoju dobra kulturalne również narażone są na różnego rodza-

ju niebezpieczeństwa.  Największe zagrożenia stanowią dla dóbr kultural-

nych klęski żywiołowe, ale  wiele złego przynoszą także kradzieże, zwłasz-
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cza powiązane z wywozem za granicę. Zagrożenia wiążą się również z za-

niedbaniami w odpowiednim utrzymaniu  dóbr kulturalnych.  

Na pewnym etapie rozwoju ludzkości, społeczeństwa zaczęły doceniać 

wartość dóbr kulturalnych i zwyczajowo chronić je różnymi sposobami. 

Pewne zwyczaje obowiązywały również w skali międzynarodowej, na przy-

kład unikanie niszczenia miejsc kultu religijnego (a one zwykle były rów-

nież dobrami kultury lub mieściły w sobie takie dobra). Gdy nastał etap mię-

dzynarodowego normowania zwyczajów i praw wojny, do ich zakresu włą-

czano również zagadnienia ochrony dóbr kulturalnych
6
. 

Jak już wspomniano, dobra kulturalne są najbardziej narażone podczas 

konfliktów zbrojnych, zwłaszcza międzynarodowych. Między innymi w tro-

sce o takie dobra podejmowano próby ustalenia międzynarodowych przepi-

sów stwarzających szanse ich ochrony.  

 

Międzynarodowe dokumenty w zakresie ochrony dóbr kulturalnych 

W 1874 r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja, podczas 

której wypracowano deklarację praw i zwyczajów wojny lądowej, ujmując 

w niej między innymi kwestię ochrony dóbr kulturalnych. Kwestia ta była 

również podejmowana podczas obrad konferencji haskich w 1899 r. 

i w 1907 r. Spośród 13 konwencji międzynarodowych przyjętych na konfe-

rencji haskiej 18 października 1907 r. jedna (konwencja IV) dotyczyła 

ochrony ludności i jej mienia oraz dóbr kultury. Próby unormowania kwestii 

ochrony dóbr kultury podejmowano również w okresie między wojnami 

światowymi. Pod egidą Ligi Narodów powołano w 1937 r. Komitet Eksper-

tów, który opracował wstępny projekt konwencji międzynarodowej dla 

ochrony zabytków i dzieł sztuki w czasie konfliktów zbrojnych. Efekty 

wszelkich porozumień międzynarodowych dotyczących ochrony dóbr kultu-

ry, dokonanych do czasu drugiej wojny światowej nie były zadowalające. 

Stąd też po drugiej wojnie światowej pomyślano o rozbudowie przepisów, 

aby lepiej zabezpieczyć dobra kultury przed grabieżą i zniszczeniem. 

W 1954 r. pod egidą UNESCO zwołano w Hadze specjalną konferencję dy-

plomatyczną, która zakończyła się podpisaniem 14 maja konwencji o ochro-

                                                           
6
 Zob.M. Pańtak,Ochrona dóbr kultury – podstawowe zagadnienia [online], [dostęp: 

23 października 2014]. Dostępny w internecie: <https://www.msw. gov.pl/pl/ bez-

pieczenstwo/ochrona-ludnosci/10185,Ochrona-dobr-kultury.html>. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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nie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wy-

konawczym oraz protokołem. Polska ratyfikowała tę konwencję w 1956 r.
7
  

W Konwencji haskiej z 1954 r. między innymi ujęto: 

 uściślenie pojęć dóbr kulturalnych i ich ochrony (ochrona dóbr kul-

turalnych obejmuje opiekę nad nimi oraz ich poszanowanie), 

 obowiązek umawiających się stron do przygotowania już w czasie 

pokoju opieki nad dobrami kulturalnymi oraz do ich poszanowania 

(zarówno własnych, jak i tych, które mogą znaleźć się na terenie 

konfliktu zbrojnego), 

 obowiązek umawiających się stron do wprowadzenia w regulami-

nach wojskowych postanowień zapewniających przestrzeganie 

konwencji oraz utworzenia i przygotowania już w czasie pokoju 

w łonie swoich sił zbrojnych odpowiednich komórek  z zadaniem 

czuwania nad poszanowaniem dóbr kultury, 

 obowiązek umawiających się stron do zakazania wszelkich aktów 

kradzieży dóbr kultury, rabunku lub przywłaszczenia ich w jakiej-

kolwiek postaci,  

 obowiązek umawiających się stron do włączenia jej postanowień 

do prawa krajowego, 

 prawo przyznawania ochrony specjalnej dla niektórych dóbr kultu-

ry poprzez wpisanie ich do Międzynarodowego Rejestru Dóbr Kul-

turalnych Objętych Ochroną Specjalną, 

 prawo personelu przydzielonego do ochrony dóbr kultury do po-

szanowania, jeżeli dostanie się w ręce strony przeciwnej, 

 ustanowienie specjalnego znaku rozpoznawczego w celu ułatwie-

nia identyfikacji dóbr kulturalnych objętych ochroną w razie kon-

fliktu zbrojnego - tarcza skierowana ostrzem w dół, podzielona 

wzdłuż przekątnych na cztery pola, dwa błękitne i dwa białe (tar-

cza herbowa złożona z błękitnego kwadratu, którego jeden z kątów 

tworzy ostrze tarczy, oraz umieszczonego nad nim błękitnego trój-

kąta, rozgraniczonych po każdej stronie białym trójkątem) 
8
.  

                                                           
7
 Zob.tamże. 

8
 Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regu-

laminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kultural-

nych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz.U. 

z 1957 r. Nr 46 poz. 211 i 212, załącznik). 
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          a)                                     b)  
 

Rys. Znaki rozpoznawcze ułatwiające identyfikację dóbr kulturalnych: 

a) obiekt zabytkowy prawem chroniony,   b) znak międzynarodowy 
 

Źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia [online], [dostęp: 23 października 2014]. 

Dostęp w internecie: < http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek>. 

 

Duże znaczenie mają również inne konwencje UNESCO, zwłaszcza 

konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

ponieważ jest to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy 

prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Kon-

wencja ta została uchwalona podczas 32 sesji Zgromadzenia Ogólnego 

UNESCO 17 października 2003 r. głosami 120 państw. Weszła w życie 

20 kwietnia 2006 r. Do końca października 2012 r. ratyfikowało ją 148 

państw. Konwencje UNESCO, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego 

przyjmowane były również w późniejszych latach: 

 Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i za-

pobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenosze-

niu własności dóbr kultury z 17 listopada 1970 r., 

 Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i natu-

ralnego z 16 listopada  1972 r., 

 Konwencja w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kultu-

rowego z 2 listopada 2001 r.
9
 

 

W Europie w 2006 r. uruchomiono międzyrządową inicjatywę pod nazwą 

Znak Dziedzictwa Europejskiego. Ustalono, iż ZDE będą mogły uzyskać 

                                                           
9
 Zob. informacja [online], [dostęp: 23 października 2014]. Dostępna w internecie: 

<http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_UNESCO_w_sprawie_ochrony_niemate

rialnego_dziedzictwa_kulturowego/>.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niematerialne_dziedzictwo_kulturowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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obiekty materialne i niematerialne, które posiadają symboliczne znaczenie 

dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy, stanowiąc żywe przypomnie-

nie wspólnej rzeczywistości politycznej i pamięci historycznej kontynentu. 

Na międzyrządowej liście ZDE znalazło się dotychczas 68 obiektów, 

a w tym 4 obiekty nominowane przez Polskę: 

 Wzgórze Lecha w Gnieźnie 

 Kościół Katedralny p.w. św.św. Stanisława Biskupa i Wacława 

na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie, 

 Lublin – Kościół p.w. św. Stanisława wraz z Klasztorem Domi-

nikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej,  

 Stocznia Gdańska.  

 

W 2008 r. państwa członkowskie UE, dążąc do poprawy funkcjonowania 

międzyrządowego projektu oraz zapewnienia mu stabilności i długotrwałego 

efektu, wyraziły wolę, by podjąć działania na rzecz zmiany formuły Znaku 

na inicjatywę unijną. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1194/2011/UE, z 16 listopada 2011 r., która stanowi prawne ramy dla re-

alizacji projektu Znak Dziedzictwa Europejskiego (ZDE). 

 

 

 

 

 

 

Rys.2. Znak rozpoznawczy dziedzictwa europejskiego. 
 

Źródło: Informacja [online]. Dostępna w internecie:  <http://www.mkidn. 

gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/znak-dziedzictwa-

europejskiego/historia.php>. 

 

Krajowe dokumenty w zakresie ochrony dóbr kulturalnych 

Kwestia ochrony dóbr kulturalnych  została zasygnalizowana w ustawie 

zasadniczej. „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności 

swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D1194:PL:NOT
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bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 

ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”
10

. 

Z kolei w ustawie o powszechnym obowiązku obrony stwierdza się, że 

„umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności 

i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań 

w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów 

władzy i administracji państwowej oraz innych organów i instytucji pań-

stwowych, organów samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych 

i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także każde-

go obywatela w zakresie określonym w ustawach”
11

. 

Ochrona dóbr kulturalnych na wypadek wojny, ale nie tylko, należy m.in. 

do zadań obrony cywilnej. „Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, 

zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie 

i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie 

w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich 

skutków”
12

. Szczegółowy zakres zadań w tym względzie w odniesieniu do 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powia-

tów i gmin określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów
13

. Istotny 

przy tym jest fakt, że szefami obrony cywilnej sa odpowiednio: na szczeblu 

województwa – wojewoda, na szczeblu powiatu – starosta (prezydent miasta 

na prawach powiatu), na szczeblu gminy – wójt (burmistrz). Oznacza to, że 

zadania w tej sferze należą zwłaszcza do organów władzy publicznej.   

O wadze ochrony dóbr kulturalnych świadczy fakt wydania w rozpatry-

wanej kwestii odpowiedniej ustawy
14

, w której uwzględniono ustalenia za-

warte w ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych aktach prawnych. 

Ustawa o ochronie zabytków zobowiązała ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydania aktów wykonaw-

                                                           
10

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. 

Nr 78 poz. 483). 
11

 Art.2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. 

Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). 
12

 Tamże, art. 17. 
13

 Art. 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 

cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96 poz. 850). 
14

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. Nr 162  poz. 1568 z późn. zm.). 
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czych w tym względzie i określiła jego obowiązki i uprawnienia. Minister 

ten oraz wojewodowie są organami ochrony zabytków. 

Minister kultury wydał kilka rozporządzeń normujących sprawy związa-

ne z ochroną dóbr kulturalnych, a mianowicie w sprawie: 

 organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych
15

, 

 wywozu zabytków za granicę
16

, 

 prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej 

i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabyt-

ków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 

z prawem
17

, 

 wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nie-

ruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
18

, 

 Polskiego Komitetu Doradczego 
19

.  

Niezmiernie ważną funkcję w dziedzinie ochrony dóbr kulturalnych pełni 

również Minister Obrony Narodowej, który spośród licznych zadań mu 

przypisanych, ma w swoim zakresie kompetencji: 

 współdziałanie z Ministrem Kultury, Polskim Komitetem Do-

radczym oraz innymi instytucjami centralnymi i urzędami 

w zakresie wypracowywania instrumentów realizacyjnych 

przestrzegania postanowień konwencji haskich przez Siły 

Zbrojne RP podczas działań operacyjnych;  

 szkolenie stanów osobowych Sił Zbrojnych RP w zakresie 

znajomości przepisów konwencji haskich i poszanowania 

                                                           
15

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji 

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzyso-

wych (Dz.U. Nr 212 poz. 2153). 
16

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 

2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz.U. Nr 89 poz. 510). 
17

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 

2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej 

i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 113 poz. 661). 
18

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 

informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz.U. Nr 30 poz. 259).  
19

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego 

Komitetu Doradczego (Dz.U. Nr 102 poz.1066).  
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dziedzictwa kulturowego wszystkich narodów;  

 współdziałanie w strukturach układów koalicyjnych oraz 

w ramach współpracy z innymi armiami w zakresie szkolenia 

dowództw i wojsk dotyczące ochrony dóbr kultury podczas 

działań operacyjnych i misji pokojowych;  

 współpracę z komponentami systemu bezpieczeństwa we-

wnętrznego państwa w zakresie pomocy w ratowaniu dzie-

dzictwa kulturowego przed skutkami klęsk żywiołowych;  

 zabezpieczenie dóbr kultury będących w użytkowaniu Sił 

Zbrojnych RP
20

.  

 

3. Krajowe ustalenia prawne obowiązujące w zakresie ochrony za-

bytków 
 

Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez 

organy administracji publicznej działań mających na celu:  

 zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finanso-

wych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie;  

 zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek 

dla wartości zabytków;  

 udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabyt-

ków; 

 przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wy-

wozowi zabytków za granicę;  

 kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;  

 uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska
21

. 

 

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiada-

cza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:  

 naukowego badania i dokumentowania zabytku;  

 prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

                                                           
20

 Zob. M. Pańtak,Ochrona dóbr kultury ..., dz. cyt. 
21

Art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. Nr 162  poz. 1568 z późn. zm.). 
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budowlanych przy zabytku;  

 zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 

najlepszym stanie;  

 korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowa-

nie jego wartości;  

 popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz je-

go znaczeniu dla historii i kultury
22

.  
 

Ochronie podlegają, bez względu na stan zachowania:  

1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:  

 krajobrazami kulturowymi,  

 układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budow-

lanymi,  

 dziełami architektury i budownictwa,  

 dziełami budownictwa obronnego,  

 obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrow-

niami i innymi zakładami przemysłowymi,  

 cmentarzami,  

 parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

 miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź dzia-

łalność wybitnych osobistości lub instytucji;  
 

2) zabytki ruchome będące, w szczególności:  

 dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki 

użytkowej,  

 kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych 

i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te 

kolekcje,  

 numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza mi-

litariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i or-

derami,  

 wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami 

transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kul-

turze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych 

                                                           
22

 Tamże, art. 5.  
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form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju 

cywilizacyjnego,  

 niektórymi materiałami bibliotecznymi,  

 instrumentami muzycznymi,  

 wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami 

etnograficznymi,  

 przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobistości lub instytucji;  
 

3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:  

 pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego 

osadnictwa,  

 cmentarzyskami,  

 kurhanami,  

 reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej
23

.  

Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne 

nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej
24

.  

Formami ochrony zabytków są:  

 wpis do rejestru zabytków,  

 uznanie za pomnik historii
25

,  

 utworzenie parku kulturowego,  

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego
26

.  

                                                           
23

 Tamże, art. 6.  
24

 Tamże. 
25

 Za pomniki historii – na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, mogą być uznane 

zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub parki kulturowe mające 

szczególną wartość dla kultury. Do 28 lipca 2014r.  Prezydent RP uznał za pomni-

ki historii 58 obiektów i obszarów o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa, wy-

różniające się wybitnymi walorami artystycznymi, historycznymi lub naukowymi, 

a wśród nich: Biskupin – rezerwat archeologiczny; Bochnia – kopalnia soli; Czę-

stochowa – Jasna Góra, klasztor o.o. Paulinów; Frombork – zespół katedralny, 

Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku i Pole Bitwy na Westerplat-

te; Gniezno – Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Woj-

ciecha; Grunwald – Pole Bitwy; Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem 

Królewskim i Wilanowem. Zob. informacja [online], [dostęp: 23 października 

2014]. Dostępna w internecie: <http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglo- 

wna/kultura-i-dziedzictwo/ochrona-dziedzictwa-kulturowego/pomniki-

historii.php>./ 
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Ochrona zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzyso-

wych, polega na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć za-

pobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i kon-

serwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszko-

dzeniem lub zaginięciem
27

. 

Przedsięwzięcia ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sy-

tuacji kryzysowych  obejmują: 

 zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych — w cza-

sie poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytu-

acji kryzysowej, 

 podwyższenie gotowości — wprowadzanej w okresie narasta-

nia bezpośredniego zagrożenia przez właściwe organy kierowa-

nia kryzysowego
28

,  

 reagowanie — w czasie wystąpienia i trwania konfliktu zbroj-

nego lub sytuacji kryzysowej, 

 zabezpieczenie i dokumentowanie — po ustąpieniu konfliktu 

zbrojnego lub sytuacji kryzysowej. 

Zapobieganie i prace przygotowawcze obejmują zwłaszcza: 

 opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych, jeżeli nie zostały one opra-

cowane wcześniej, oraz ich aktualizację; 

 kontrolę i doskonalenie stanu technicznego zabytków; 

 instalowanie i utrzymywanie w sprawności urządzeń i syste-

mów zabezpieczenia zabytków, w tym sygnalizacji wykrywania 

i alarmowania; 

 wykonywanie ewidencji i dokumentacji zabytków podlegają-

cych ochronie; 

 projektowanie i wykonywanie inżynieryjno-technicznych prac 

zabezpieczających przy zabytkach, takich jak: 

                                                                                                                                        
26

 Art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.). 
27

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji 

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzyso-

wych (Dz.U. Nr 212 poz. 2153 § 1). 
28

Regulamin wykonawczy do Konwencji haskiej oraz Protokół o ochronie dóbr kul-

turalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. 

(Dz.U. z 1957 r. Nr 46 poz. 212).  
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 podwyższenie klasy odporności ogniowej i poprawa wła-

ściwości konstrukcyjnych, 

 zabezpieczenia przed skutkami wybuchów, wichur, śnie-

życ, powodzi lub zalania z innych przyczyn, osunięć lub 

zapadnięć gruntu, 

 obudowa lub osłona fragmentów wartościowych i narażo-

nych na destrukcję. 

Podwyższenie gotowości obejmuje: 

 demontaż i ukrycie najcenniejszych detali architektonicznych 

i elementów wyposażenia, 

 przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji o ochronie 

dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,  

 zgromadzenie i utrzymywanie w gotowości urządzeń, sprzętu, 

narzędzi, opakowań, materiałów niezbędnych do wykonania 

prac zabezpieczających i działań ratowniczych, 

 zorganizowanie systemu monitorowania zagrożeń, alarmowania 

i powiadamiania, 

 wyznaczenie i przygotowanie zespołów ludzkich do prac za-

bezpieczających i działań ochronnych, 

 zorganizowanie współdziałania właścicieli, zarządców i użyt-

kowników zabytków, zwanych dalej „kierownikami jednostek 

organizacyjnych”, organów administracji publicznej, specjali-

stycznych służb, jednostek i instytucji, Sił Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej oraz wolontariatu, 

Reagowanie polega na prowadzeniu akcji ratowniczych oraz udzielaniu 

pomocy jednostkom ratowniczo-gaśniczym. 
 

Zabezpieczenie i dokumentowanie obejmuje: 

 zabezpieczenie zabytków przed dalszą destrukcją, po ustąpieniu 

bezpośredniego zagrożenia, 

 dokumentowanie zdarzeń, strat i podjętych działań, 

 informowanie właściwych organów administracji publicznej, 

w szczególności wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

organów założycielskich o stratach, podjętych działaniach 

i ewentualnych potrzebach pomocy. 

Ochrona zabytków ruchomych polega ponadto na podjęciu, w zależności 

od sytuacji i posiadanych możliwości, następujących czynności: 
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 zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

w miejscu stałego przechowywania, oraz na zorganizowaniu 

stałego dozoru, 

 przemieszczeniu do innych, przygotowanych pomieszczeń jed-

nostki, 

 rozśrodkowaniu do innych przygotowanych obiektów w tej sa-

mej miejscowości, 

 ewakuacji do uprzednio przygotowanych obiektów poza miej-

scowością ich stałego przechowywania, jeżeli nie ma możliwo-

ści ich właściwego zabezpieczenia na miejscu lub w tej samej 

miejscowości, oraz zapewnienia stałego dozoru, 

 ewakuacji najcenniejszych z nich za granicę, w przypadku kon-

fliktu zbrojnego, 

 przyjmowania, na wniosek właściciela lub posiadacza, cennych 

zabytków na czasowe przechowanie przez publiczne jednostki 

organizacyjne kultury. 

Działania, dotyczące ochrony dóbr kultury realizują, w ramach zadań 

obrony cywilnej, organy administracji publicznej odpowiednich stopni i kie-

rownicy jednostek organizacyjnych posiadających zabytki, przy użyciu 

środków finansowych posiadanych przez te jednostki. 

Organizację i sposób ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych, planuje się w jednostkach organizacyjnych posiada-

jących zabytki oraz na poszczególnych stopniach administracji, ujmując stan 

zasobu podlegającego ochronie, zagrożenia, zamiar działania, sposób reali-

zacji, niezbędne siły i środki oraz czas i koszty wykonania w sporządzanych 

w tym celu następujących dokumentach: 

 planie ochrony zabytków jednostki organizacyjnej, 

 gminnym planie ochrony zabytków, 

 powiatowym planie ochrony zabytków, 

 wojewódzkim planie ochrony zabytków, 

 krajowym planie ochrony zabytków. 
 

Plany ochrony zabytków sporządza się odpowiednio do przewidywanych 

i realnych zagrożeń, w szczególności na wypadek: 

 

 pożaru, 
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 powodzi, ulewy lub zalania z innych przyczyn, 

 wichury, 

 katastrofy budowlanej, awarii technicznej, chemicznej, 

 demonstracji i rozruchów ulicznych, rabunku lub aktu wandali-

zmu, 

 ataku terrorystycznego, 

 konfliktu zbrojnego. 
 

Plany ochrony zabytków zawierają w szczególności: 

 informacje niezbędne do realizacji prac przygotowawczych oraz 

sprawnego koordynowania i zarządzania ochroną w poszcze-

gólnych etapach działania, 

 wykaz osób uprawnionych do podejmowania decyzji i kierowa-

nia ochroną, 

 wyszczególnienie obiegu informacji na wszystkich stopniach 

zarządzania. 

Plan ochrony zabytków jednostki organizacyjnej na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowuje kierownik jednostki organiza-

cyjnej posiadającej zabytki, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. Opracowuje go w trzech egzemplarzach (pierwszy dla opracowu-

jącego, drugi dla organu obrony cywilnej, trzeci dla organu ochrony zabyt-

ków) i przedstawia do zatwierdzenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 

miasta). 
 

Plan ten powinien zawierać, w szczególności: 

 charakterystykę zabytku, z określeniem najbardziej cennych 

elementów oraz stanu dokumentacji, 

 ocenę położenia i możliwych zagrożeń dla zabytku z wnioska-

mi, 

 ocenę stanu technicznego obiektu, urządzeń, instalacji, komuni-

kacji wewnętrznej, dojazdów, miejsc poboru lub odprowadza-

nia wody i innych
29

, 

 zamiar działania z określeniem niezbędnych priorytetów, 

                                                           
29

 Instrukcja stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 

25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2004 Nr 212 poz. 2153). 
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 instrukcje postępowania pracowników lub wyznaczonych grup 

pracowników, w tym wewnętrznych służb ochrony, w razie 

określonych sytuacji kryzysowych, 

 wykaz prac przygotowawczych, organizacyjnych, techniczno-

inżynieryjnych, dokumentacyjnych i innych niezbędnych do 

wykonania, z określeniem osób odpowiedzialnych i zespołów, 

ze wskazaniem przypisanych im zadań oraz czasu ich wykona-

nia, 

 wykaz rodzajów i ilości potrzebnych materiałów i urządzeń, 

z określeniem ich przeznaczenia, sposobu pozyskania i miejsc 

przechowywania, 

 określenie przybliżonych kosztów wykonania prac przygoto-

wawczo-zabezpieczających, 

 wykaz osób rekomendowanych na wniosek kierowników jed-

nostek organizacyjnych na wypadek konfliktu zbrojnego oraz 

wykaz osób posiadających przydziały organizacyjno-

mobilizacyjne do formacji obrony cywilnej,  

 opis (schemat) systemu alarmowania (powiadamiania), kiero-

wania, współdziałania i łączności z wykazami adresów, telefo-

nów (faksów) jednostek ratowniczych, osób funkcyjnych, spe-

cjalistycznych służb, instytucji i rzeczoznawców,  

 określenie sposobu dokumentowania działań ratowniczych i in-

formowania o stratach, szkodach i potrzebach w zakresie ich li-

kwidacji.  

Tradycyjnie dokumentację planistyczną opracowuje się w formie opiso-

wej i graficznej w postaci mapy (planu) oraz ewentualnie szkiców szczegó-

łowych i załączników w postaci schematów, tabel, wykazów. Do opracowa-

nia części graficznej stosuje się znaki umowne ujęte w instrukcji oraz sym-

bole właściwe dla zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
30

. 

Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytu-

acji kryzysowych opracowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta); plan ten 

podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz wła-

ściwym terenowym organem obrony cywilnej na obszarze powiatu. Opra-

                                                           
30

Zestaw zasadniczych umówionych znaków operacyjnych właściwych dla jednostek 

organizacyjnych Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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cowuje się go w dwóch egzemplarzach (pierwszy dla opracowującego, drugi 

dla wojewódzkiego konserwatora zabytków). 

Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych opracowuje starosta; plan ten podlega uzgodnieniu 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym terenowym or-

ganem obrony cywilnej na obszarze województwa. Opracowuje się go 

w dwóch egzemplarzach (pierwszy dla opracowującego, drugi dla woje-

wódzkiego konserwatora zabytków). 

Wojewódzki plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 

i sytuacji kryzysowych opracowuje wojewódzki konserwator zabytków, 

w uzgodnieniu z wojewodą i Szefem Obrony Cywilnej Kraju. Opracowuje 

się go w dwóch egzemplarzach (pierwszy dla opracowującego, drugi dla mi-

nistra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego). 

Krajowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytu-

acji kryzysowych opracowuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. Opracowuje się go w dwóch egzemplarzach 

(pierwszy dla opracowującego, drugi dla Szefa Obrony Cywilnej Kraju). 

Plany ochrony zabytków są integralną częścią planów obrony cywilnej 

i podlegają corocznej aktualizacji (mogą być częściowo niejawne). Za orga-

nizację, koordynację współdziałania oraz kierowanie pracami przygotowaw-

czymi w zakresie ochrony zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sy-

tuacji kryzysowych, są odpowiedzialni, działający w porozumieniu z wła-

ściwymi organami obrony cywilnej, kierownicy jednostek organizacyjnych 

i organy sporządzające plany ochrony zabytków lub upoważnieni przez nich 

pracownicy. 
 

Ocenia się, że ratyfikowane międzynarodowe akty normatywne w zakre-

sie ochrony dóbr kulturalnych i wydane z ich uwzględnieniem  akty krajowe 

stwarzają duże szanse na zapewnienie bezpieczeństwa tym dobrom. Działa-

nia planistyczne i organizacyjne są na odpowiednim poziomie, ale dopiero 

realizacja ochrony tych dóbr w konkretnej sytuacji wojennej lub kryzysowej 

pokaże na ile te ustalenia normatywne i podejmowane na ich podstawie dzia-

łania okażą się skuteczne.  
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This article presents some of the methods, solutions and IT systems used 

in crisis management. This article presents and describes the methods and IT 
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1. Wybrane narzędzia i rozwiązania teleinformatyczne zastosowane 

w zarządzaniu kryzysowym 

W zarządzaniu kryzysowym istotnym elementem staje się potrzeba wy-

miany informacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w akcjach ratun-

kowych. Przede wszystkim wiarygodna informacja o powstałych zagroże-

niach oraz ocena możliwych skutków dla otoczenia umożliwia wypracowa-

nie skuteczniejszych decyzji, co do sposobów działania prowadzących do 

eliminacji i zmniejszenia strat spowodowanych przez powstałe zagrożenia. 

Wymiana informacji pomiędzy elementami systemu zarządzania kryzyso-

wego powinna odbywać się w oparciu o ustalone standardy w celu zachowa-

nia zgodności współpracy poszczególnych podmiotów. 

System wymiany informacji organizowany na potrzeby zarządzania kry-

zysowego powinien być gotowy do funkcjonowania w dwóch trybach: 

 zwyczajnym, 

 kryzysowym
1
. 

W trybie zwyczajnym odbywa się całodobowe zarządzanie lokalnymi 

zdarzeniami, w oparciu o rozwinięte stanowiska kierowania służb ratowni-

czych współpracujących ze stanowiskiem koordynującym, znajdującym się 

w centrum zarządzania kryzysowego. Odbywa się to przede wszystkim po-

przez usługi telekomunikacyjne świadczone przez lokalnych operatorów te-

lekomunikacyjnych. W niewielkim stopniu zachodzi potrzeba wykorzysty-

wania w codziennej działalności usług systemów wewnętrznych lub sieci ra-

diowych. Z takiego rozwiązania korzystają jedynie służby ratownicze i bez-

pieczeństwa publicznego, które w swoich rutynowych działaniach korzystają 

z własnych systemów łączności radiowej
2
. 

W trybie kryzysowym zachodzi potrzeba wykorzystania rożnych, nowo-

czesnych usług telekomunikacyjnych. Rośnie wykorzystanie telefonii VoIP 

(Voice over Internet Protocol) jako nowoczesnego sposobu komunikacji te-

lefonicznej w sieciach teleinformatycznych. Telefon IP jest podłączony do 

internetu, a rozmowy przeprowadzane są z wykorzystaniem technologii Vo-

IP. Nośnikiem informacji jest sieć komputerowa. Telefony IP mają wiele za-

let. Są to między innymi: 

                                                           
1
 Zob: J. Janczak, R. Zakrzewski: Wybrane problemy wykorzystania sieci teleinfor-

matycznych na potrzeby zarządzania kryzysowego [w:] Systemy teleinformatyczne 

w zarządzaniu kryzysowym, red. naukowy J. Janczak, M. Frączek, Warszawa 2012, 

s. 118. 
2
 Tamże, s. 119. 
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 brak konieczności inwestowania w odrębną infrastrukturę, 

 możliwość wykonywania połączeń głosowych, 

 przesyłanie obrazu, 

 możliwość bezpłatnej realizacji połączeń pomiędzy użytkowni-

kami. 

Użytkownicy aparatów IP mają możliwość korzystania z aplikacji XML 

na ekranie telefonu IP. Aparat IP, wykorzystywany jako terminal, współpra-

cuje z aplikacją wykorzystującą protokół XML i umożliwia przesyłanie ko-

mend sterujących i komunikatów. 

W trybie kryzysowym wykorzystywane są również usługi wideotelefo-

niczne. 

Wideotelefonia polega na zestawieniu połączenia składającego się z ka-

nału rozmownego i kanału wizyjnego. Wykorzystuje się wideotelefony lub 

kamery dołączone do komputerowej stacji roboczej lub komputera przeno-

śnego. Zestawienie połączenia dokonuje się po wybraniu numeru aparatu 

pożądanego użytkownika. System automatycznie sprawdza czy są dostępne 

warunki np. sieć, typ urządzenia końcowego do zestawiania połączenia. Wi-

deotelefon umożliwia przeprowadzenie także zwykłej rozmowy telefonicz-

nej, jak i przeprowadzenie wideokonferencji
3
. 

 Bardzo często wykorzystywanym narzędziem w trybie zarządzania kry-

zysowego, ale również w trybie zwyczajnym jest poczta elektroniczna. Pocz-

ta elektroniczna wzorowana jest na tradycyjnej poczcie i tak jak w tradycyj-

nej poczcie potrzebny jest tu adres e-mail odbiorcy, nadawcy
4
. Jest to forma 

przekazu informacji w postaci listów elektronicznych, czyli wiadomości tek-

stowych. Oprócz tekstu, listy elektroniczne mogą także zawierać pliki do-

wolnych formatów przesyłane jako załączniki (obrazy, dźwięki, pliki danych 

i inne)
5
. 

 

 

                                                           
3
 Tamże, s. 123-124. 

4
 Zob.  J. Sarnacka, Nowoczesna komunikacja w organizacji, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego” 2004, nr 396, s. 157. 
5
 Zob. K. Matuk, M. A. Suleiman: dz. cyt., s. 116.; Z. Stempnakowski: Poczta elek-

troniczna – współczesne narzędzie komunikacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego” 2002, nr 337, s. 55-56.; Zob. J. Goc: dz. cyt., s. 21; J. Brózda: 

Wirtualne otoczenie przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego” 2000, nr 277, s. 102. 
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Wśród zalet poczty elektronicznej można wymienić: 

 dostępność 24 godziny na dobę, 

 szybkość i powszechność - dociera szybko i tam gdzie są węzły 

internetu, 

 możliwość odbioru wiadomości z dowolnego komputera 

podłączonego do sieci, 

 korespondencja seryjna (identyczna forma i treść kierowana do 

dużej grupy adresatów), ale także do określonej grupy 

odbiorców. 

Duże znaczenie praktyczne dla zespołów kierowania i zarządzania kryzy-

sowego mają również usługi dystrybucji danych. Umożliwiają one przeno-

szenie treści istotnych do działania danego poziomu zarządzania (np. ważne 

wydarzenia przekazywane do wszystkich na żywo, udostępniane w sieci 

szkolenia itp.) oraz wyświetlanie takiego obrazu bezpośrednio na ekranie 

komputerowej stacji roboczej użytkownika, dołączonej do sieci komputero-

wej.  

Wzrasta znaczenie usługi dostępu do zasobów centralnych i lokalnych 

baz danych wykorzystywanej na potrzeby zespołów kierowania i zarządza-

nia kryzysowego. Obecne rozwiązania umożliwią optymalizację zasobów 

przepływności łączy w sieci rozległej i zapewniają konsolidację infrastruktu-

ry w centrach danych. W sieci rozległej WAN taka usługa może zapewnić 

więcej, a mianowicie: 

 akceptowalny czas ładowania, pobierania i otwierania plików 

danych, 

 optymalną przepływność łączy, 

 stałe parametry transmisji
6
. 

Łączność satelitarna, dzięki swoim unikalnym zaletom, jest często wyko-

rzystywana w zarządzaniu kryzysowym, gdzie niezwykle ważne jest szybkie 

działanie. Dowodzenie akcją w wymiarze lokalnym lub wielkoobszarowym 

wymaga utrzymania stałej łączności zarówno z dowódcami, jak i pojedyn-

czymi ratownikami oraz zarządzającymi centrami dowodzenia.  

W zarządzaniu kryzysowym wykorzystuje się różne rodzaje łączności sa-

telitarnej, poczynając od zwykłej łączności radiotelefonicznej po specyficzne 

zastosowania szybkiej transmisji danych.  

                                                           
6
 Zob. J. Janczak, R. Zakrzewski, Wybrane problemy..., dz. cyt., s. 125-126. 
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Łączność radiotelefoniczną stosuje się w celu zapewnienia bezpośrednie-

go kontaktu pomiędzy centrum zarządzania kryzysowego a dowódcami 

prowadzącymi akcje na obszarach objętych działaniami ratowniczymi. Wy-

korzystuje się ją również do prowadzenia akcji na miejscu katastrofy, czyli 

do bezpośredniego kontaktu pomiędzy dowódcą akcji i ratownikami. Naj-

częściej ten rodzaj łączności satelitarnej stosuje się także na obszarach kata-

strof w warunkach zniszczenia radiowej infrastruktury naziemnej lub ogra-

niczonej jej funkcjonalności. 

System satelitarnej łączności radiotelefonicznej stanowi w wielu przy-

padkach łączność rezerwową lub zapasową pomiędzy centrami dowodzenia, 

stosowaną w przypadkach katastrof obejmujących swym zasięgiem rejon 

działania tych centrów.  

Radio satelitarne oraz telewizję satelitarną wykorzystuje się często do 

powiadamiania miejscowej ludności o zagrożeniach, np. o nadciągających 

nawałnicach, huraganach czy powodziach. 

Telewizja satelitarna wykorzystywana jest również do przekazywania do 

centrów kryzysowych obrazów z terenów objętych działaniami ratowniczy-

mi, zwłaszcza w przypadku katastrof wielkoobszarowych. Za jej pośrednic-

twem centra są powiadamiane o rozmiarach katastrof, co wspomaga podej-

mowanie dalszych decyzji zaradczych i ratunkowych.  

Satelitarną transmisję danych stosuje się w zarządzaniu kryzysowym do 

różnorodnych celów. Najczęściej wykorzystywana jest tzw. wolna transmi-

sja danych do przekazywania bieżących krótkich informacji o rozmiarach 

katastrof lub klęsk, o liczbie i personaliach poszkodowanych, wielkości 

zniszczeń itp. 

Szybka satelitarna transmisja danych natomiast skutecznie wspomaga za-

rządzanie działaniami ratowniczymi zwłaszcza w przypadkach klęsk żywio-

łowych, których skutki szacowane są na długi okres. Korzysta się z tego ty-

pu transmisji przy przekazie zdjęć satelitarnych obszarów Ziemi, objętych 

działaniami kryzysowymi czy przy dokumentacji w postaci zdjęć satelitar-

nych obszarów nawiedzonych przez kataklizm typu trzęsienie ziemi, po-

wódź, huragan itp.
7
 

 

 
 

                                                           
7
 Zob. informacja  [online]. Dostępna w internecie: <www.kosmos.gov.pl>. 
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2. Przykłady systemów informatycznych dostępnych dla organów 

zarządzania kryzysowego 

2.1. System Informacji Geograficznej GIS 

Podczas reagowania kryzysowego infrastruktura krytyczna, siły i środki 

rozłożone są często w dużych odległościach od siebie. W celu dokładniej-

szego wglądu w sytuację można użyć Systemów Informacji Geograficznej 

(GIS). Systemy GIS umożliwiają zobrazowanie na podkładzie mapy cyfro-

wej wielu elementów infrastruktury. Obiekty przedstawione na mapie w sys-

temach GIS występują w trzech głównych typach:  

 obiekty punktowe (posterunki policji, posterunki straży pożar-

nej, szkoły, szpitale, ujęcia wody itp.),  

 obiekty liniowe (drogi, linie kolejowe, linie energetyczne, wo-

dociągi, gazociągi, rzeki i kanały itp.), 

 obiekty powierzchniowe (obszary leśne, zbiorniki wodne oraz 

obszary zabudowane).  

Do każdego rodzaju obiektu na mapie można przypisać wiele atrybutów 

informacji takich jak: wydajność źródła wody, liczba miejsc w szpitalu, licz-

ba miejsc w hotelu lub szkole itp. Systemy GIS pozwalają także np. wyzna-

czyć najkrótszą drogę dojazdu do danego miejsca, wyselekcjonować obiekty 

posiadające odpowiednie parametry np. szpitale posiadające minimalną licz-

bę łóżek, znaleźć posterunki straży pożarnej znajdujące się w wyznaczonej 

odległości od miejsca zdarzenia itp.
8
 

2.2.  Zintegrowany System Reagowania Kryzysowego „ALASKA” - 

producent Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi 

System „ALASKA” wspomaga pracę sztabów, centrów i grup reagowa-

nia kryzysowego poprzez monitorowanie sytuacji oraz usprawnianie realiza-

cji procedur planistyczno-decyzyjnych w zakresie:  

 lokalizacji i oceny zagrożeń, 

 oceny stanu i gotowości sił i środków przewidywanych do uży-

cia,  

 sporządzania planów i prognoz oraz kalkulacji użycia sił i środ-

ków,  

                                                           
8
 Zob. W. Nowak: Systemy informatyczne wspierające zarządzanie kryzysowe [w:] 

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Współczesne aspek-

ty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, red. naukowy M. Włodarczyk, 

A. Marjański,  Łódź 2009, s. 8. 
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 opracowywania zadań dla wykonawców, meldunków sytuacyj-

nych (graficznych i opisowych), 

 zbierania i uaktualniania informacji o stanie zasobów, 

 opracowywania danych do projektów aktów decyzyjnych na-

czelnych organów władzy państwowej, 

 dokonywania oceny skuteczności działań wydzielonych sił 

w akcji kryzysowej, 

 operacyjnej analizy danych z okresu przebiegu kryzysu, 

 opracowywania i prowadzenia szkoleń z obsadą sztabów (cen-

trów i grup) reagowania kryzysowego.  
 

Funkcje te realizowane są przez oprogramowanie:  

 zobrazowania i edycji graficznej sytuacji kryzysowej na pod-

kładzie numerycznych produktów mapowych, z możliwością 

ich drukowania, 

 edycji i utrzymania informacji sytuacyjnych, planistycznych 

i kalkulacyjnych w bazie danych, 

 przygotowania i przesyłania dokumentów, w części sformali-

zowanych, poprzez pocztę elektroniczną,  

 współdziałania poszczególnych osób i organów dzięki sieciom 

lokalnym i rozległym
9
. 

 

2.3. HNS − Host Nation Support firmy Archipelag.NET  

Baza HNS może być wykorzystywana przez Wojewódzkie Wydziały 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pozwala na przechowywanie 

wszelkich istotnych informacji mogących mieć znaczenie podczas wystąpie-

nia sytuacji kryzysowej. Zawartość bazy podzielona jest na następujące ka-

tegorie: Budowle Ochronne, Likwidacja Skażeń, Magazyny Obrony Cywil-

nej (OC), Zabezpieczenia w wodę, Zagrożenia, Siły i Środki oraz Potrzeby 

Powiatu.  

Budowle Ochronne - dział ten przechowuje wszelkie dane o obiektach 

ochronnych (schronach), ich adresy, telefony kontaktowe do osób zarządza-

jących, pojemność itp.  

                                                           
9
 Zob. informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://www.cilon. wp.mil.pl/ in-

dex. php?idstrona=8>. 
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Likwidacja Skażeń - kategoria ta przechowuje lokalizację przestrzenną 

obiektów zajmujących się usuwaniem skażeń chemicznych.  

Magazyny OC - kategoria ta przechowuje lokalizację przestrzenną maga-

zynów obrony cywilnej.  

Zabezpieczenia w wodę - kategoria ta przechowuje lokalizację prze-

strzenną ujęć i zbiorników wody stanowiących zabezpieczenie w wodę na 

wypadek sytuacji kryzysowej. Przechowywane informacje dotyczą m.in. ro-

dzaju ujęcia i wydajności ujęcia wody.  

Zagrożenia - kategoria ta przechowuje przestrzenną lokalizację wszyst-

kich obiektów przechowujących lub używających (np. w procesach produk-

cyjnych) substancji niebezpiecznych. Informacje przechowywane w tym 

dziale dotyczą rodzaju środka niebezpiecznego, jego ilości w danej lokaliza-

cji itp.  

Siły i Środki - dział ten przechowuje informacje o możliwościach użycia 

sił i środków  np. o łodziach motorowych, pompach, samochodach transpor-

towych itp.  

Potrzeby Powiatu - kategoria ta zawiera dwie podkategorie: Zasoby Ma-

teriałowe i Wymianę Informacji (moduł komunikacyjny pomiędzy Centrum 

Zarządzania Kryzysowego a Powiatowym Wydziałem Zarządzania Kryzy-

sowego).  

 

2.4. e-Epidemia - System Wczesnego Powiadamiania Epidemiologiczne-

go firmy Archipelag.NET 

System posiada możliwości gromadzenia (także w sposób automatyczny) 

informacji o zachorowaniach mających miejsce w danym powiecie (woje-

wództwie) i dokonywania analiz przestrzennych na podstawie tych danych. 

Możliwa jest wizualizacja przypadków występowania zachorowań na danym 

terenie i monitorowanie rozprzestrzeniania się epidemii.  

e-SWPD − Analizy terenów zalewowych firmy Archipelag.NET  

System pozwala na zobrazowanie potencjalnych terenów zalewowych 

przy wystąpieniu powodzi. Możliwe jest określenie rejonów, które zostaną 

zalane i z których należy ewakuować ludność, wyliczenie liczby zagrożonej 

ludności, wskazanie położenia środków ratowniczych możliwych do użycia, 

wskazanie miejsc, do których można ewakuować powodzian itp.  

e-SWPD − Analizy dróg najkrótszego dojazdu firmy Archipelag.NET  

Jest to program działający na bazie analiz sieciowych bazy danych dróg 

samochodowych. Umożliwia znalezienie najkrótszej trasy pomiędzy dwoma 
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wskazanymi punktami na mapie cyfrowej. Program bierze pod uwagę omi-

janie dróg zamkniętych dla ruchu lub zablokowanych z powodu zdarzeń 

kryzysowych. Może być wykorzystywany przy planowaniu dróg ewakuacji 

poszkodowanych lub dowozu zaopatrzenia dla potrzebujących.  

e-SWPD − Analizy skutków wybuchu niebezpiecznych środków che-

micznych firmy Archipelag.NET 

Aplikacja umożliwia przewidywanie skutków wybuchów (wydostania się 

do atmosfery) niebezpiecznych substancji chemicznych przewożonych po 

drogach samochodowych lub kolejowych, a także awarii w zakładach prze-

mysłowych. Na podkładzie mapowym rysowana jest strefa zagrożenia z po-

działem na strefę śmiertelną, zagrożenia życia i zagrożenia zdrowia. Dodat-

kowo na bazie danych meteorologicznych generowana jest informacja 

o przypuszczalnym kierunku przemieszczania się chmury środków chemicz-

nych
10

.  
 

2.5. System zarządzania bezpieczeństwem dokumentów (Document Se-

curity Management - DSM) Secospace firmy Huawei Symantec  

Jest to potężne, ale jednocześnie łatwe w użyciu oprogramowanie do za-

rządzania dostępem do dokumentów. DSM zapewnia mechanizm, dzięki 

któremu autor informacji może się dzielić poufną informacją z innymi użyt-

kownikami, bez utraty kontroli nad tą informacją. Pozwala on właścicielowi 

informacji aktywnie decydować, kto może uzyskać do niej dostęp, jak i kie-

dy zostanie ona użyta, a wszystkie te akcje są monitorowane i zapisywane. 

Dodatkowo, bez względu na to, do kogo dokument zostanie przesłany, czy 

do pracowników firmy, czy do osób postronnych (partnerzy biznesowi), 

ograniczenie dostępu zawsze będzie dołączone do tej informacji, dzięki 

czemu będzie zachowana stała kontrola nad osobami mającymi wgląd do tej 

informacji. Unikamy dzięki temu niebezpieczeństw i kosztów związanych 

z utratą istotnych informacji
11

. 
 

2.6. DSS - System zarządzania dostępem do dokumentów (Data Security 

System) firmy Flashgate 

System DSS oferuje skuteczne zabezpieczenie dokumentów poprzez 

wprowadzenie nowej technologii zabezpieczania danych.  DSS pozwala na 

                                                           
10

 Zob. informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://www.archipelag.net.pl/>. 
11

 Zob. informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://www.s4e.pl/pobierz/ pli-

ki/hs/HuaweiSymantec SecospaceDSMDataSheetPL.pdf>. 
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kontrolowanie dokumentu bez względu na to, kto go posiada, czy osoba 

z zewnątrz czy pracownik firmy. Można więc mieć dowolny dokument, do-

słownie i w przenośni, „pod pełną kontrolą”, ponieważ w dowolnym mo-

mencie można odciąć dostęp do danego dokumentu wybranej osobie, nawet 

gdy osoba ta ma dany dokument u siebie w laptopie i znajduje się poza fir-

mą. Od określonego przez zarządzającego dokumentem momentu, dokumen-

tu tego nie będzie można otworzyć. W ten sposób można kontrolować 

wszystkie lub większość dokumentów w organizacji, jak i poza nią. 

 

Rys. 1. Wymiana dokumentów między pracownikami/partnerami 

 
Źródło: informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://www.flashgate.eu/ 

dss_pl/>. 

 

Za pomocą systemu DSS dokumenty mogą być swobodnie kopiowane, 

przesyłane i możemy mieć absolutną pewność, że tylko powołane osoby 

mogą je otworzyć. Dokument zabezpieczony systemem DSS jest podwójnie 

szyfrowany długimi kluczami, co stanowi skuteczne zabezpieczenie przed 

niepowołanym dostępem. Ponadto, DSS umożliwia śledzenie  kto, gdzie 

i kiedy otwierał dany dokument, pokazując historię danego dokumentu, po 

którą w dowolnym czasie możemy sięgnąć. 
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Kolejną zaletą jest możliwość stosowania ograniczeń w zakresie druko-

wania pliku, kopiowania treści i robienia tzw. zrzutów ekranu, tzn. możemy 

określić czy odbiorca dokumentu będzie miał do niego dostęp bez ograni-

czeń, czy np. nie będzie miał możliwości drukowania dokumentu lub też 

nawet zrobienia „zrzutu ekranu” - przyciskiem Print Screen. Jednocześnie 

możemy ustawić odbiorcy czas, w jakim będzie mógł z dokumentu korzy-

stać np. do końca tygodnia do piątku do godziny 20.00
12

. 

 

Rys. 2. Zabezpieczenia dokumentów 

 

Źródło: informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://www.flashgate.  

eu/dss_pl/>. 

 

2.7. AMODIT (Adaptacyjne Modelowanie Obiegu Dokumentów, Inteli-

gentna Technologia) Workflow firmy Datacom Software  

Jest to nowoczesny, innowacyjny system do obiegu dokumentów insta-

lowany na serwerze klienta. Zwykle jest zintegrowany z Active Directory 

i systemami informatycznymi klienta w sieci LAN. System pozwala mode-

lować dowolne procesy obiegu informacji dla określonej liczby użytkowni-

ków. Do instalacji wymagany jest system Windows Server oraz baza da-

nych. 

                                                           
12

 Zob. informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://www. flashgate.eu/dss- 

_pl/>. 
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Natomiast AMODIT Smart Archive to wersja systemu AMODIT do 

przechowywania dokumentów. Produkt ten pozwala na przechowywanie du-

żej liczby dokumentów w uporządkowanym archiwum. Przechowywane 

mogą być zarówno dokumenty elektroniczne i papierowe, jak i ich dane opi-

sowe. System pozwala dowolnie zdefiniować strukturę archiwum, upraw-

nienia dostępu oraz zakres przechowywanych danych. Pliki mogą być prze-

chowywane w bazie danych, na dyskach serwera lub w macierzy dyskowej, 

a także na dedykowanej chmurze
13

. 

Podstawą sprawnego i efektywnego zarządzania kryzysowego jest wy-

miana informacji z systemów monitorowania i wykrywania zagrożeń. 

Wszystkie wymienione rozwiązania mają na celu usprawnienie prac orga-

nów zarządzania kryzysowego, a także efektywne zarządzanie siłami i środ-

kami wykorzystywanymi do zwalczania skutków zagrożeń. Przedstawione 

w artykule rozwiązania są rozwiązaniami krajowymi i występują lub mogą 

być dostępne dla organów zarządzania kryzysowego. 
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ÉTIENNE BALIBAR 

AEQUA LIBERTAS  

ETAT, REPRESENTATION, EDUCATION 

Słowa kluczowe 

edukacja, równość, wolność 

 

Streszczenie 

Égaliberté, czyli – mówiąc z łacińska -  Aequa Libertas, to jedna z podsta-

wowych kategorii używanych przez E. Balibara, o której mówię  w zamiesz-

czonym w niniejszym zeszycie artykule. W tekście Aequa Libertas. Etat, 

Représentation, Education filozof ten śledzi, by tak rzec, „ślad równowolno-

ści” w obecnych czasach w kontekście funkcjonowania systemów edukacji. 

Teza, jaką stawia Balibar, z całą pewnością może budzić sprzeciw wielu pe-

dagogów. Otóż powiada on, że systemami edukacyjnymi rządzi zasada me-

rytokratyczna (dodając jednocześnie, że trudno jest sobie wyobrazić nie me-

rytokratyczny powszechny system edukacji, atoli stanowi on enigmatyczny 

cel wszelkich szkolnych utopii), która sama w sobie jest zasadą selekcji elit 

i pozbawiania mas wszelkiej możliwości rzeczywistego kontrolowania pro-

cedur administracyjnych i uczestniczenia w sprawach publicznych. W każ-
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dym razie – pisze - w większości obywatele nie mogą uczestniczyć w życiu 

publicznym na równych prawach z wykształconymi i wyselekcjonowanymi 

elitami, z racji niedostatecznej wiedzy i kompetencji. Zasada merytokracji 

tworzy hierarchię wiedzy, będącą jednocześnie hierarchią władzy, ewentual-

nie wzmocnioną innymi mechanizmami oligarchicznymi, a tym samym pra-

womocnie pozbawia „suwerenny naród” możliwości rządzenia sobą samym. 

Konieczna jest zatem – zdaniem francuskiego myśliciela – „de-demokraty-

zacja”, w tym również systemów edukacji. 

 

AEQUA LIBERTAS. ETAT, REPRÉSENTATION, EDUCATION 

 

Keywords 

education, equality, liberty 

Abstract 

Égaliberté, or in Latin, Aequa Libertas, is one of the basic categories 

used by E. Balibar, discussed in the article below. In his text Aequa Libertas. 

Etat, Représentation, Education the philosopher discusses the so-called 

‘trace of equaliberty’ in contemporary times in the context of educational 

systems. Balibar proposes a thesis that might seem controversial to many 

educators, as he claims that educational systems are ruled by the meritocratic 

principle (adding also that it is difficult to find a non-meritocratic common 

educational system, although it is an enigmatic objective of all school uto-

pias), which in itself is a principle of elite selection and depriving the masses 

of real control over administration procedures and public participation. 

Anyway – he says – in majority, citizens cannot participate in public life on 

a par with educated and selected elites, due to lack of knowledge and compe-

tence. The principle of meritocracy creates a knowledge hierarchy, which is 

also, at the same time, a power hierarchy, sometimes strengthened by other 

oligarchical mechanisms, and thus depriving the sovereign nation of an abil-

ity to rule itself. Therefore, according to French philosopher, a de-

democratisation, also of educational systems, is necessary.  

 

 

Ayant ainsi, dans un premier parcours hypothétique, tenté d’aborder aux 

questions contemporaines en poussant jusqu’à ses limites ultimes l’idée 

d’une politeia en tant que „constitution de citoyenneté”, nous pouvons nous 
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tourner vers une deuxième généalogie des antinomies de la citoyenneté 

démocratique : ce que nous avons appelé la trace de l’égaliberté, en 

nommant sous par ce „mot-valise” l’idéal civique des révolutions 

„bourgeoises” qui scandent historiquement la modernité. N’oublions pas que 

„bourgeois et „citoyen” sont au départ deux termes synonymes en raison de 

l’étymologie (un burger est un citoyen dans le cadre d’une ville libre). Leur 

distinction soulignée par Rousseau (1762), puis Hegel (1820), n’abolit 

jamais purement et simplement cette corrélation. 

Marx, qui avait justement porté la scission rousseauiste et hégélienne du 

„bourgeois” et du „citoyen” au point de rupture, avait coutume d’affirmer 

que la modernité politique s’avance sur la scène historique „costumée à 

l’antique”, ou plus précisément à la romaine. Cela doit nous rappeler que 

l’aequa libertas et de l’aequum ius sont des notions romaines dont Cicéron, 

en particulier, se servait pour indiquer l’essence du régime qu’il appelait res 

publica : „…et talis est quaeque respublica, qualis ejus aut natura, aut 

voluntas, qui illam regit. Itaque nulla alia in civitate, nisi in qua populi 

potestas summa est, ullum domicilium libertas habet : qua quidem certe nihil 

potest esse dulcius ; et quae, si aequa non est, ne libertas quidemn est. Qui 

autem aequa potest esse ?...” (République, I, 31). Or sa pensée politique 

s’inscrivait dans une tradition juridique propre aux institutions romaines, 

mais aussi dans une théorisation de l’humanitas venue du cosmopolitisme 

stoïcien, qui, à travers sa reformulation chrétienne, a débouché à l’époque 

moderne sur les philosophies du droit naturel.  

Ce qui est crucial dans son utilisation, cependant, c’est le moment de 

„révolution” inaugurant la modernité politique, par où le „droit égal” devient 

le concept d’une universalité de type nouveau (Gauthier date). Elle est alors 

essentiellement construite comme une double unité de contraires : unité de 

l’homme et du citoyen, qui apparaissent comme des notions coextensives en 

dépit de toutes les restrictions pratiques affectant la distribution des droits et 

des pouvoirs, unité (ou réciprocité) des concepts mêmes de liberté et 

d’égalité, perçus comme les deux faces d’un même „pouvoir constituant”, en 

dépit de la tendance permanente des idéologies politiques bourgeoises 

(qu’on peut appeler génériquement „libéralisme”) à conférer au premier 

terme une priorité épistémologique ou même ontologique, en en faisant le 

„droit naturel” par excellence, à laquelle répond la tendance socialiste in-

verse à privilégier l’égalité. La première tendance peut être illustrée par ce 

que John Rawls appelle „l’ordre lexicographique” inhérent au principe de 
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l’égale liberté, la seconde par le cas de Jacques Rancière, dans son opposi-

tion radicale entre la démocratie comme affirmation du „pouvoir de 

n’importe qui” et les institutions éducatives et représentatives qui sont autant 

de tentatives pour en limiter le principe.  

 

 

Insurrection et constitution 

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est l’élément de tension 

découlant de cette double unité des contraires : il permet de comprendre 

pourquoi les revendications de pouvoirs accrus pour le peuple ou 

l’émancipation par rapport à la domination qui se traduit en droits nouveaux 

revêtent inévitablement un caractère insurrectionnel. En revendiquant 

simultanément l’égalité et la liberté, on réitère l’énonciation qui est à 

l’origine de la citoyenneté universelle moderne. Et sans doute, c’est lorsque 

le pouvoir politique est conquis de façon elle-même révolutionnaire, 

impliquant un changement de régime (par exemple le passage classique de la 

monarchie à la république) ou l’abaissement d’une classe dominante forcée 

de renoncer à ses privilèges, que cette réitération trouve son expression 

symbolique privilégiée. Mais la petitio juris, ou le mouvement 

d’émancipation lié à la revendication des droits, peut se manifester d’une 

infinité de façons à travers des mouvements populaires, des campagnes 

démocratiques, des formations de partis durables ou limités dans le temps. 

Elle comporte un rapport de forces violent ou non-violent suivant les condi-

tions, l’usage ou le rejet des formes juridiques et des institutions politiques 

existantes. Il n’est que de penser ici à la diversité des histoires nationales en 

Europe pour ce qui est de la conquête des droits civils, politiques et sociaux, 

ou à la multiplicité des formes prises par la décolonisation au 20ème siècle, 

ou à l’enchaînement des épisodes de guerre civile et des mouvements pour 

les droits civils pendant plus d’un siècle aux Etats-Unis des Noirs, etc.  

Malgré la diversité de cette phénoménologie, on voit que le conflit est 

toujours déterminant en dernière instance, parce que l’égaliberté n’est pas 

une disposition originaire, et que les dominants ne cèdent jamais leurs 

privilèges ou leur pouvoir de façon volontaire, même s’il leur arrive, sous la 

pression des événements, d’être saisis par l’ivresse de la fraternité  (c’est 

l’exemple symbolique de la „Nuit du 4 août 1789” : mais a-t-elle existé telle 

que l’imagerie républicaine l’a héroïsée ?). Il faut donc toujours des luttes, et 

plus encore il faut que s’affirme une légitimité de la lutte, ce que Jacques 
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Rancière appelle la part des sans-part, qui confère une signification 

universelle à la revendication de ceux qui ont été maintenus en dehors du 

„bien commun” ou de la „volonté générale”. Ce qu’on voit émerger ici, c’est 

une incomplétude essentielle du „peuple” en tant que corps politique, un 

procès d’universalisation passant par le conflit, et par la „négation” de 

l’exclusion portant sur la dignité, la propriété, la sécurité, et généralement les 

„droits fondamentaux”. Le moment insurrectionnel ainsi caractérisé regarde 

à la fois vers le passé et vers l’avenir : vers le passé, parce qu’il renvoie à la 

fondation démocratique de toute constitution qui ne tire pas sa légitimité de 

la tradition, d’une révélation, ou de la simple efficacité bureaucratique, si 

déterminantes que soient ces formes de légitimation dans la construction des 

Etats ; vers l’avenir, parce qu’en face des limitations et des dénis qui 

affectent la réalisation de la démocratie dans les constitutions historiques, le 

retour à l’insurrection (et le retour de l’insurrection, plus ou moins 

longtemps conjuré), représente une possibilité permanente. Que cette 

possibilité se concrétise ou non, c’est bien entendu un autre problème, qui ne 

peut faire l’objet d’aucune déduction a priori. 

Mais si la communauté politique repose sur l’articulation de la 

citoyenneté avec différentes modalités insurrectionnelles d’émancipation ou 

de conquête de l’universalité des droits, elle revêt inévitablement une forme 

paradoxale : exclusive de tout consensus, elle n’est ni réalisable comme une 

unité homogène de ses membres, ni représentable comme une totalité 

achevée. Elle ne peut pas pour autant se dissoudre dans l’image 

individualiste d’un agrégat de sujets économiques et sociaux dont le seul lien 

serait la „main invisible” de l’utilité, ou l’interdépendance des besoins, ou 

dans celle, inverse, d’une „guerre de chacun contre chacun”, c’est-à-dire 

d’un antagonisme généralisé des intérêts qui, comme tel, serait le 

„commun”. En un sens donc les „citoyens” (ou les concitoyens) de 

l’égaliberté ne sont ni amis ni ennemis. Leur relation est de type agonistique. 

Nous approchons ici de ce que Chantal Mouffe a proposé d’appeler le 

„paradoxe démocratique”, auquel nous reviendrons, mais nous sommes aussi 

au seuil des formes sous lesquelles une institution de la citoyenneté qui 

demeure essentiellement antinomique peut se manifester dans l’histoire, à 

mesure que changent les noms, les espaces ou les territoires, les récits 

historiques et les formations idéologiques associés à sa reconnaissance par 

des sujets qui voient en elle leur horizon politique et leur condition 

d’existence. 
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Citoyenneté et nationalité 

Pourquoi ce caractère essentiellement instable, problématique, „contin-

gent”, de la communauté des citoyens n’est-il pas plus apparent (ou ne se 

manifeste-t-il pas plus souvent) ? Pourquoi, lorsqu’il se manifeste, est-il 

aisément désigné comme un effondrement de la citoyenneté ? Sans doute 

cela est-il du, en particulier, au fait qu’à l’époque moderne les notions de 

citoyenneté  et de nationalité ont été pratiquement identifiées, dans ce qu’on 

peut considérer comme l’équation fondatrice de l’Etat „républicain” 

moderne, d’autant plus indiscutée et – apparemment – indestructible que 

l’Etat lui-même ne cesse de se renforcer, et que ses justifications mythiques, 

imaginaires, culturelles prolifèrent. 

Ne peut-on envisager, cependant, que le cycle historique de la 

souveraineté de l’Etat-nation prenne fin, comme cela semble pouvoir être le 

cas aujourd’hui, de sorte que le caractère lui aussi contingent de cette 

équation (re)devienne visible ? Il s’agit en effet d’une équation 

historiquement déterminée, relative à certaines conditions locales et 

temporelles, exposée à la décomposition ou à la mutation. Il est certain que 

la souveraineté absolue de l’Etat nation, en tant que puissance économique, 

militaire, ou même capacité de contrôler les mouvements et les communica-

tions de ses propres citoyens, est puissamment remise en question dans le 

monde actuel, mais il n’est pas certain que ces processus de 

transnationalisation revêtent la même signification partout, et que sa percep-

tion européenne soit généralisable. Il est très probable que, vue de Chine par 

exemple, dans le moment où celle-ci tente de se construire comme une 

nouvelle „nation hégémonique” régionale et même mondiale, la perspective 

serait très différente, aussi bien du point de vue „sémantique” que du point 

de vue „historique”. Mais de toute façon nous sommes au moment où il 

devient visible (à nouveau) que l’intérêt national ou l’identité nationale ne 

sont pas comme tels, dans l’absolu, des facteurs d’unité de la communauté 

des citoyens, ou que l’équation de la citoyenneté et de la nationalité est 

essentiellement précaire. 

Cependant la réflexion ne peut s’arrêter là. Car si efficace qu’ait été la 

forme nation dans l’histoire moderne, elle n’est que l’une des formes 

historiques possibles de la communauté des citoyens, dont elle n’absorbe 

d’ailleurs jamais toutes les fonctions et ne neutralise jamais toutes les con-

tradictions. Ce qui importe avant tout, c’est de comprendre que la 
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citoyenneté en général, comme „idée” politique, implique certes une 

référence à la communauté (puisqu’à l’instar d’une citoyenneté sans institu-

tion, l’idée d’une citoyenneté sans communauté est pratiquement une con-

tradiction dans les termes), et pourtant ne peut avoir son essence dans le con-

sensus de ses membres. D’où la fonction stratégique que remplissent dans 

l’histoire des termes comme res publica ou commonwealth, mais aussi leur 

profonde équivocité. Des citoyens comme tels sont toujours des con-citoyens 

(ou des co-citoyens, se conférant mutuellement les droits dont ils jouissent) : 

la dimension de réciprocité est constitutive. Dans un célèbre article, Emile 

Benveniste (date) avait montré au siècle dernier que, du point de vue 

philologique, cette priorité de la réciprocité sur l’appartenance est mieux 

exprimée par le couple latin civis-civitas que par le couple grec polis-politès, 

puisque la „racine” sémantique est d’un côté le statut de l’individu en rela-

tion (le „concitoyen”), de l’autre la préexistence nominale du tout sur ses 

membres. Cette divergence a des conséquences politiques et symboliques 

considérables, lisibles également dans la postérité modernes des deux 

discours. Mais il faut surtout l’interpréter comme une tension interne, partout 

présente, et donnant lieu à une oscillation permanente. 

Comment, dès lors, les citoyens pourraient-ils exister hors d’une 

„communauté”, qu’elle soit ou non territoriale, imaginée comme un fait de 

nature ou comme un héritage culturel, définie comme un produit de l’histoire 

ou comme une construction de la volonté ? Déjà Aristote, nous l’avons vu, 

en avait proposé une justification fondamentale, inaugurant par là-même la 

philosophie politique : ce qui lie entre eux les citoyens, c’est une règle de 

réciprocité des droits et des devoirs. Disons mieux : c’est le fait que la 

réciprocité des droits et des devoirs implique à la fois la limitation du 

pouvoir des gouvernants et l’acceptation de la loi par les gouvernés. Pour lui, 

la garantie de cette réciprocité résidait dans l’échange périodique des posi-

tions de „gouvernant” (archôn) et de „gouverné” (archomenos), mais ce 

principe lui apparaissait précisément gros de périls „ultra-démocratiques”. A 

sa suite, la tradition politique n’a cessé de chercher à élaborer, en 

conséquence, l’idée d’une „constitution mixte” dans laquelle la réciprocité et 

la hiérarchie se trouveraient „conciliées” ou „composées”. Les magistrats 

sont donc responsables devant leurs commettants, et les simples citoyens 

obéissent à la loi qu’ils ont contribué à élaborer, soit directement soit par 

représentants interposés.  
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Pourtant cette inscription de la citoyenneté dans l’horizon de la 

communauté n’est aucunement synonyme de consensus ou d’homogénéité, 

bien au contraire, puisque les droits qu’elle garantit ont été conquis, c’est-à-

dire qu’ils ont été imposés en dépit de la résistance opposée par des 

détenteurs de privilèges, d’”intérêts particuliers” et de pouvoirs exprimant 

autant de „dominations” sociales. Puisqu’ils ont été (et doivent être à nou-

veau) inventés (comme dit Lefort, s’opposant sur ce point au courant domi-

nant du libéralisme aussi bien que du républicanisme) et que leurs contenus, 

de même que ceux des „devoirs” ou des „responsabilités” correspondantes, 

se définissent à partir de ce rapport conflictuel. 
 

Politique et antipolitique : le dilemme de l’institution 

Nous en venons ainsi à une caractéristique essentielle de la citoyenneté 

moderne, qui est aussi l’une des raisons pour laquelle son histoire ne peut se 

présenter que comme un mouvement dialectique incessant. Il est 

évidemment très difficile d’accorder l’idée d’une communauté ni dissoute ni 

réunifiée avec une définition purement juridique ou constitutionnelle : mais 

il n’est pas impossible de la concevoir comme un procès historique gouverné 

par une loi de reproduction, d’interruption et de transformation permanente. 

C’est la seule façon de comprendre la temporalité discontinue et l’historicité 

de la citoyenneté comme institution politique. Non seulement elle doit être 

traversée de crises et de tensions périodiques, mais elle est intrinsèquement 

„fragile” ou „vulnérable” : c’est pourquoi, au cours de son histoire, elle a été 

détruite et reconstituée plusieurs fois, dans un cadre institutionnel nouveau. 

En tant que constitution de citoyenneté elle est menacée et déstabilisée, voire 

délégitimée (comme l’avait bien vu Max Weber) par la puissance même qui 

en forme le pouvoir constituant (ou dont elle est la figure „constituée) : la 

capacité „insurrectionnelle” des mouvements politiques universalistes qui 

visent à conquérir des droits encore inexistants, ou à élargir des droits 

existants, de façon à faire passer l’égaliberté dans les faits. Voilà pourquoi il 

est nécessaire de parler d’un différentiel d’insurrection et de constitution, 

qu’aucune représentation purement formelle ou juridique de la politique ne 

peut résumer.  

S’il n’en allait pas ainsi, nous serions obligés d’imaginer que les inven-

tions démocratiques, les conquêtes de droits, les redéfinitions de la 

réciprocité entre droits et devoirs en fonction de conceptions plus larges et 

plus concrètes, procèdent d’une „idée” éternelle, toujours déjà donnée, de la 
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citoyenneté. Et du même coup nous serions obligés de substituer à l’idée 

d’une invention celle d’une conservation de la démocratie. Mais une 

démocratie qui a pour fonction de „conserver” une certaine définition de la 

citoyenneté est aussi, sans doute, pour cette raison même incapable de 

résister à sa propre „dé-démocratisation”. Dans la mesure où la politique a 

affaire à la transformation des réalités existantes, à leur adaptation à des 

environnements changeants, à la formulation d’alternatives au sein des 

évolutions historiques et sociologiques en cours, un tel concept ne serait pas 

politique mais anti-politique.  

Il importe donc de montrer, à l’encontre de toute définition „prescriptive” 

ou „déductive” de la politique, que la citoyenneté n’a cessé d’osciller entre 

destruction et reconstruction à partir de ses propres institutions historiques. 

Le moment insurrectionnel associé au principe de l’égaliberté n’est pas 

seulement fondateur, il est aussi l’ennemi de la stabilité des institutions. Et si 

nous admettons qu’il représente, à travers ses réalisations plus ou moins 

complètes, l’universel au sein du champ politique, il nous faudra bien 

convenir qu’il n’existe dans l’histoire rien de tel qu’une appropriation ou une 

installation dans le „règne” de l’universel, à la façon dont les philosophes 

classiques pensaient que l’avènement des Droits de l’Homme et du Citoyen 

pouvait représenter un point de non-retour, le moment où l’homme devenait 

dans les faits le porteur de l’universel qu’il était déjà par destination.  

Si nous combinons l’idée de ce différentiel d’insurrection et de constitu-

tion avec la représentation d’une communauté sans unité, en voie de repro-

duction et de transformation, la dialectique à laquelle nous aboutissons ne 

demeure pas purement spéculative. Les conflits qu’elle implique peuvent 

être très violents. Et surtout ils affectent aussi bien l’Etat que, face à lui ou 

en son sein, les mouvements d’émancipation eux-mêmes. C’est pourquoi 

nous ne pourrons pas non plus en rester à la notion d’institution, encore très 

générale, dont nous nous sommes servis jusqu’à présent : elle élude encore la 

„contradiction principale”. Nous allons y revenir en essayant de réfléchir de 

façon plus approfondie sur les rapports de l’institution et du conflit. Mais 

auparavant il faut préciser ce qui résulte, concrètement, du fait que 

l’institution se développe, à l’époque moderne, avant tout dans la forme de 

l’Etat national et de ses différents „appareils”. 
 

Etat, Représentation, Education 
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Si jusqu’à présent nous n’avons que très peu fait référence à l’Etat, ce 

n’était pas pour écarter la considération d’institutions spécifiquement 

étatiques, mais au contraire pour mieux indiquer si possible ce qu’ajoute aux 

antinomies de la citoyenneté l’identification des institutions politiques avec 

une construction étatique nationale. Faut-il considérer que l’assujettissement 

de la politique à l’existence et au pouvoir d’un appareil d’Etat ne fait jamais 

que les intensifier sans en changer la nature ? Ou bien faut-il admettre 

qu’elle les déplace sur un tout autre terrain, où la „dialectique” des droits et 

des devoirs, du commandement et de l’obéissance, ne se présente plus dans 

les mêmes termes, de sorte que les catégories héritées de l’antiquité ne 

rempliraient qu’une fonction de masque, une „fiction du politique” ? A la 

suite de Hegel, Marx n’était pas loin de le penser. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la notion même de „constitution” 

a subi de très profondes évolutions au cours de son développement 

historique dans le cadre national, qui sont liées à l’importance croissante de 

l’Etat et de son emprise sur la société, avant et après que ne se généralise la 

domination du mode de production capitaliste à laquelle il contribue lui-

même directement par une „accumulation primitive” extrêmement violente 

(Marx 1867). Les constitutions „anciennes” étaient centrées sur la distribu-

tion des droits entre les catégories de la population, les règles de l’exclusion 

et de l’inclusion, les modalités du choix et de la responsabilité des 

magistrats, la définition des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Elles étaient 

donc essentiellement des „constitutions matérielles” produisant un équilibre 

des pouvoirs et manquant de la „neutralité transcendantale” conférée par 

l’universalité de la forme juridique. La distinction de la constitution 

„formelle” (fondée sur la hiérarchie des lois, des règlements et de leurs 

sources) et de la constitution „matérielle” (l’équilibre des pouvoirs, des corps 

sociaux et politiques, le conflit réglé des classes et des acteurs politiques) a 

une longue histoire qu’on peut faire remonter aux critiques des théories 

„contractualistes” (Hume, Montesquieu, Hegel), et plus loin encore aux 

débats sur la „constitution mixte”. A l’époque moderne elle a été reprise et 

défendue en particulier par Carl Schmitt (1928) et certains de ses lecteurs – 

notamment italiens (Mortati, Negri).  

Au contraire les constitutions modernes sont des „constitutions 

formelles”, rédigées dans le langage du droit, ce qui correspond – comme l’a 

bien vu le positivisme juridique – à l’autonomisation de l’Etat et à son mon-

opole de représentation de la communauté, qui lui permet d’exister à la fois 



ÉTIENNE BALIBAR   

- 160 - 

 

„en idée” et „en pratique” par-delà ses divisions et son inachèvement 

(Kelsen 1924). Le constitutionalisme national moderne combine donc la 

déclaration performative de l’universalité des droits (et la garantie judiciaire 

contre leur violation) avec un nouveau principe de séparation des 

gouvernants et des gouvernés que (dans son commentaire de la thèse 

wébérienne qui affirme la prédominance tendancielle de la légitimité 

bureaucratique sur les autres types de légitimité) Catherine Colliot-Thélène a 

appelé le principe de l’ignorance du peuple. Nous pourrions dire aussi, sur le 

versant institutionnel, l’incompétence principielle du peuple, dont la 

„capacité de représentation” est le produit contradictoire. Sa généalogie 

remonte au fond jusqu’au mécanisme représentatif de l’autorisation du 

souverain en tant qu’unique acteur politique, qui forme le cœur de la con-

struction de Hobbes dans le Léviathan (chapitres 16 et 17). Elle se poursuit 

par l’idée hégélienne selon laquelle la représentation de la société civile dans 

l’Etat requiert l’intervention organique d’une „classe universelle” constituée 

par des intellectuels qui sont des fonctionnaires publics aussi bien que des 

porte-paroles des intérêts de la société (Hegel 1820). Cette idée est proche de 

la conception libérale qui fait de la propriété  et de la capacité (fondée sur la 

connaissance) les deux sources de la citoyenneté „active”, comme l’a montré 

en particulier Pierre Rosanvallon (1985, 2000). Plus près de nous, de façon 

plus „bourgeoise” et donc plus pragmatique, le „principe d’incompétence” a 

été systématisé par les théoriciens de la „démocratie élitiste” (en particulier 

Schumpeter), qui ont dominé la science politique à partir du début du XXe 

siècle (en réponse à la grande „peur des masses” provoquée par le socialisme 

et le communisme) et ont identifié le „régime démocratique”, non seulement 

avec la délégation de pouvoir, mais avec la concurrence entre politiciens 

professionnels sur le „marché” de la représentation.  

On voit par là combien les contradictions entre participation et 

représentation, représentation et subordination, doivent être aiguës dans la 

citoyenneté moderne, et pourquoi le différentiel d’insurrection et de constitu-

tion se déplace en particulier sur le fonctionnement des systèmes d’éducation 

nationale. Beaucoup de nos contemporains, sans ignorer ses imperfections 

criantes, considèrent le développement d’un système public d’éducation 

comme un acquis démocratique fondamental et une condition préliminaire à 

la démocratisation de la citoyenneté. Mais nous savons aussi que démocratie 

et méritocratie sont ici dans un rapport extraordinairement tendu. L’Etat 

„bourgeois” qui combine la représentation politique avec l’éducation de 
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masse s’ouvre virtuellement à la participation de „l’homme du commun” ou 

du „citoyen quelconque” au débat politique, et par là même à la contestation 

de son propre monopole du pouvoir. A la mesure de son efficacité dans la 

réduction des inégalités il contribue à l’inclusion de catégories sociales qui 

n’avaient pas accès à la sphère publique, donc à l’établissement d’un „droit 

aux droits” (selon la fameuse expression arendtienne). 

Mais le principe méritocratique qui régit ces systèmes d’éducation (et qui 

fait corps avec la „forme scolaire” elle-même : que serait, en effet, un 

système d’éducation généralisée non méritocratique ? l’utopie scolaire a 

toujours couru derrière cet objectif énigmatique) est aussi par lui-même un 

principe de sélection des élites et d’exclusion de la masse de toute possibilité 

de contrôler réellement les procédures administratives et de participer aux 

affaires publiques. En tout cas les citoyens dans leur majorité ne sauraient y 

participer sur un pied d’égalité avec les magistrats recrutés (et „reproduits”) 

en fonction de leur savoir ou de leur compétence, ce que Pierre Bourdieu 

avait appelé la noblesse d’Etat. En créant une hiérarchie de savoir qui est 

aussi une hiérarchie de pouvoir, éventuellement redoublée par d’autres 

mécanismes oligarchiques, il exclut légitimement la possibilité pour la „na-

tion souveraine” de se gouverner elle-même. Il engage dans une fuite en 

avant où la „représentation” ne cesse de célébrer ses noces avec l’”élitisme” 

et avec la „démagogie”. On sait que ce fut d’emblée le point fort des 

théorisations de l’oscillation des partis de masses (socialistes) entre la 

dictature des chefs et le monopole des cadres (Roberto Michels 1911), 

auxquels Gramsci tenta de répondre par sa théorie des „intellectuels 

organiques”, qui retournait contre l’Etat bourgeois la thèse hégélienne de la 

„classe universelle” et de ses fonctions hégémoniques). 
 

Démocratie et luttes de classes 

En rappelant ainsi quelques-uns des mécanismes qui confèrent un 

caractère de classe aux constitutions de citoyenneté du monde contemporain, 

nous ne voulons pas seulement indiquer l’existence d’un fossé entre des 

principes démocratiques et des réalités oligarchiques, mais aussi soulever la 

question de la façon dont les mouvements „insurrectionnels” en sont eux-

mêmes affectés. Il n’est sans doute pas nécessaire de justifier ici longuement 

l’idée que les luttes de classes ont joué un rôle démocratique essentiel dans 

l’histoire de la citoyenneté nationale moderne. C’est dû, bien sûr, au fait que 

les luttes organisées de la classe ouvrière (à travers tout le spectre de leurs 
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tendances historiques, „réformistes” et „révolutionnaires”) ont entraîné la re-

connaissance et la définition par la société bourgeoise de certains droits 

sociaux fondamentaux, que le développement du capitalisme industriel 

rendait à la fois plus urgents et plus difficiles à imposer, contribuant par là 

même à la naissance d’une „citoyenneté sociale”. Mais c’est dû aussi, dans 

un rapport direct avec ce que nous avons appelé la trace de l’égaliberté, au 

fait qu’elles ont réalisé à leur façon une articulation de l’engagement 

individuel et du mouvement collectif qui est le cœur même de l’idée 

d’insurrection. C’est un aspect typique de la citoyenneté moderne, dont la 

valeur est indissociablement éthique et politique, que les droits du citoyen 

sont portés par les sujets individuels mais conquis à travers des mouvements 

sociaux capables d’inventer, dans chaque circonstance, les formes et les 

langages appropriés de la solidarité. Réciproquement, c’est essentiellement 

dans l’action collective pour la conquête ou l’extension des droits que prend 

place la „subjectivation” qui autonomise l’individu et lui confère en propre 

une „puissance d’agir”. L’idéologie dominante ne veut rien en savoir, ou le 

présente sous une forme inversée, en suggérant que l’activité politique col-

lective est aliénante, pour ne pas dire asservissante ou totalitaire, par sa 

propre nature.  

Tout en résistant à ce préjugé, nous ne pouvons pour autant nous bercer 

de l’illusion, soit que les luttes de classes organisées seraient immunisées par 

nature contre l’autoritarisme interne qui découle de leur transformation en 

„contre-Etat”, donc en contre-pouvoir et contre-violence, ni qu’elles 

représenteraient un principe d’universalité illimitée ou inconditionnelle. Le 

fait que dans sa majorité le mouvement ouvrier européen et ses organisations 

de classe soit demeuré aveugle aux problèmes de l’oppression coloniale, de 

l’oppression domestique des femmes, de la domination qui s’exerce sur les 

minorités culturelles (quand il n’a pas été directement raciste, nationaliste et 

sexiste), en dépit des efforts qui forment comme une „insurrection dans 

l’insurrection”, ne doit certainement rien au hasard. Il faut l’expliquer non 

seulement par telle ou telle condition „matérielle”, par telle ou telle „corrup-

tion” ou „dégénérescence”, mais par le fait que la résistance et la protestation 

contre des formes de domination ou d’oppression déterminées repose 

toujours sur l’émergence et la construction de contre-communautés qui ont 

leurs propres principes d’exclusion et de hiérarchie : „We know that oppres-

sion and domination have many faces and that not all of them are the direct 

or exclusive result of global capitalism (…) It is, indeed, possible that some 
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initiatives that present themselves as alternatives to global capitalism are 

themselves a form of oppression…” écrit aujourd’hui Boaventura de Souza 

Santos, l’un des théoriciens majeurs de l’altermondialisme (2005). Toute 

cette histoire – souvent dramatique – attire notre attention sur la finitude des 

„moments insurrectionnels”, autrement dit sur le fait qu’il n’existe rien de tel 

que des universalités émancipatrices „absolument universelles”, échappant 

aux limitations de leurs objets. Les contradictions de la politique 

d’émancipation qui se réclame de l’égaliberté se transposent et se reflètent 

au sein des constitutions de citoyenneté les plus démocratiques, contribuant 

par là même au moins passivement, comme nous le verrons, à la possibilité 

de leur „dé-démocratisation”. 
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Abstract 

Changes in Polish education are long-lasting, permanent, unfinished and 

there are more new changes planned to be implemented in this respect. Pol-

ish school needs a new face, innovation, attractiveness and moving away 

from stereotypes. Parents, teachers, and above all, students, demand such a 

change. They want to attend schools on a European level; schools which will 

prepare them to a lie in modern, developing European Union, as in future 

they will live and work there. 

The author attempts to indicate some areas which can and must change, 

but which require changes other than the current ones. 
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Wprowadzenie  

O zmianach w polskiej szkole mówi się dużo, od wielu lat, lecz ciągle 

bez pozytywnego skutku. Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Peda-

gogicznych Polskiej Akademii Nauk aktywnie wspiera wszelkie wysiłki 

w tym zakresie. Wystarczy wspomnieć o Tatrzańskim Sympozjum Nauko-

wym Edukacja Jutra, którego XXI edycja dobiegła końca w dniu 

24 czerwca 2015 r., a które zaowocowało 11 tomami tekstów pod redakcją 

Kazimierza Denka, Aleksandry Kamińskiej i Piotra  Oleśniewicza
1
. Podobne 

osiągnięcie można dostrzec w Wielkopolskich Forach Pedagogicznych, któ-

re swoje prace prezentują w serii Ewaluacja i innowacje w edukacji pod re-

dakcją Jana Grzesiaka
2
, a komplet tych konferencji dopełniają Augustowskie 

Spotkania Naukowe „Edukacja w dialogu i perspektywie”, których organiza-

torką i naukowym duchem jest Anna Karpińska. Ich 8 edycja odbędzie się 

we wrześniu 2015 r. w Augustowie. Wszystkie te formy naukowego dyskur-

su dowodzą, że „przedszkola, szkoły i uczelnie, aby sprostać wymaganiom 

społeczeństwa wiedzy muszą podporządkować swoją aktywność nowemu 

rozumieniu edukacji, które odpowiada realizacji zasad: ciągłości (ustawicz-

ność kształcenia i wychowania), wielowymiarowości (wielostronne kształ-

cenie, obejmujące różne aspekty rzeczywistości społecznej, przyrodniczej, 

technicznej, kulturowej), interaktywności (ściślejszej więzi uczniów z ro-

dzicami, nauczycielami, społecznością lokalną oraz pracowników naukowo-

dydaktycznych ze studentami i otoczeniem zewnętrznym uczelni)”
3
.  

Czy polska szkoła zmieniła się w wyniku podejmowanych reform? Oto 

jest pytanie – rzekłby mistrz Shakespeare. Odpowiedź na nie jest trudna 

i, jak to zwykle bywa, zależy od punktu siedzenia. Pominę, z przyczyn 

oczywistych, stanowisko resortu edukacji. Warte zastanowienia jest zdanie 

osób stojących z boku, osób patrzących obiektywnie, osób, którym nie zale-

ży na tanim poklasku czy otrzymaniu jakiejś lukratywnej posady. Dlatego 

                                                           
1
 W ramach tej serii ukazały się w 2015 r. następujące tomy: 1. Drogowskazy-

Aksjologia-Osobowość, (autor: Kazimierz Denek), 2. Aksjologiczno-kulturowy 

fundament edukacji jutra, 3. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci 

najmłodszych, 4. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne, 5. Problemy współ-

czesnej rodziny, 6. Aktywność fizyczna – zdrowie - problematyka czasu wolnego, 

7. Nowe technologie w kształceniu, 8. Kształcenie osób dorosłych – aktywność 

w życiu zawodowym, 9. W poszukiwaniu formuły współczesnej edukacji, 10. Or-

ganization of school education, 11. Education and other forms of activity of adults.  
2
 Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji, red. J. Grzesiak, Kalisz – Konin, 2015. 

3
 K. Denek, XX lat Edukacji Jutra. U stóp Giewontu, Sosnowiec 2014, s. 43. 
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też celem tego artykułu jest dyskusja z tezami duńskiego pedagoga i psycho-

terapeuty Jespera Juula, autora wielu książek o tematyce szkolnej, założycie-

la organizacji FAMILYLAB, która prowadzi szkolenia trenerów i warsztaty 

dla rodziców w 15 krajach świata
4
. 

Poniższe tezy wynikają z wypowiedzi Jespera Juula dla jednego z pol-

skich wydawnictw. Ich analiza ukazuje, jak daleko od stereotypu szkoły 

odeszła Dania. Można i powinno się podpatrywać takie doświadczenia, ana-

lizować je, wyciągać wnioski, a przede wszystkim uczyć się na cudzych błę-

dach. Nauka na własnych kosztuje najdrożej. 

 

Teza 1 – nauczyciele, uczniowie i rodzice powinni razem wyjść na 

ulicę i zaprotestować przeciwko obecnemu systemowi szkol-

nemu 

Współczesny system szkolny w Polsce daleki jest od doskonałości, żeby 

nie powiedzieć archaiczny. Odnosi się to zwłaszcza do relacji interpersonal-

nych. Zauważa się, że dzisiaj rodzice mają coraz bardziej, coraz wyraźniej 

autentyczny, a nie pozorny kontakt. Podobnie uczniowie – chcą być partne-

rami, domagają się szacunku i podmiotowości. Relacje nauczyciel – uczeń 

są jeszcze gorsze. Powszechnie stosowana jest rola przewodniej roli nauczy-

ciela, jego dominacji w procesie nauczania. Uczeń zmuszony jest zapamię-

tywać, wyuczać się określonych partii wiedzy, która jest przez nauczycieli 

kontrolowana, wymagana, a egzaminacyjne testy podkreślają tylko to zjawi-

sko. Uporczywe trzymanie się cyfrowej oceny postępów w nauce ucznia 

wskazuje, że nie ma miejsca w szerokim rozumieniu tego procesu na równo-

uprawniony dyskurs dydaktyczny nauczyciel-uczeń. Niestety, winni temu je-

steśmy my, nauczyciele, którzy boimy się, nie chcemy i unikamy oceny opi-

sowej na wyższym stopniu kształcenia niż w klasach I-III. Wymaga to od 

pedagoga dogłębnej analizy pracy ucznia, jego zaangażowania, sposobu my-

ślenia, wyciągania wniosków. Potrzebna jest nauczycielowi szersza wiedza 

z pogranicza psychologii, dydaktyki, neurodydaktyki, a wiedzy tej w swej 

powszechności nauczyciele polscy nie posiadają. „Byłoby wskazane, aby 

w pracach nad rozwojem systemu kształcenia przechodzić stopniowo na my-

ślenie w kategoriach efektów kształcenia, a nie jak do tej pory ciągle refor-

mować treści kształcenia, metody i programy nauczania”
5
. Potrzebą staje się 

                                                           
4
 Zob. informacja [online], [ dostęp: 2 maja 2015]. Dostępna w internecie: <http:// 

www.jesperjuul.com/>. Tłumaczenie własne autora.   
5
 T. Maszczak, Wychowanie przez rozwój. Edukacja, olimpizm, edukacja inkluzyjna, 
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również korzystanie z dorobku innych nauk współdziałających z pedagogi-

ką, m. in. z filozofią. „Podstawą uprawiania refleksji często jest dorobek my-

ślicieli z innych epok. Stąd powstaje stała potrzeba poszukiwania nowych 

form i metod, które pozwolą nauczycielowi na pełniejsze i skuteczniejsze 

wychowanie do pełni człowieczeństwa”
6
. 

Szkoła to także, niestety, twór polityczny – uważa Jesper Juul – który jest 

bardzo skutecznym narzędziem w rękach decydentów
7
. Casus sześciolatków 

jest najlepszym przykładem na to, że o naszym rozwoju decyduje grupa poli-

tyków rządzącej koalicji z ministrem (ministrą) edukacji narodowej. Nieste-

ty, pech chce, że obecny minister – Pani Joanna Kluzik-Rostkowska – jest 

osobą, która nigdy wcześniej nie pracowała w oświacie i nie zna zupełnie 

zasad funkcjonowania resortu, którym kieruje. To właśnie władze oświatowe 

wspólnie z większością sejmową „wrzuciły” do kosza kilka milionów podpi-

sów w sprawie ustawy o wieku tzw. sześciolatkowej. Na nic zdały się głosy 

rodziców, skupionych w swoich organizacjach, głuchy okazał się resort 

i rządzący na gromkie głosy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN z Profe-

sorem Bogusławem Śliwerskim, wszystko na nic
8
. Wbrew rozsądkowi, 

wbrew zdecydowanej większości rodziców wprowadzono przymus edukacji 

sześciolatków. Darmowy Elementarz, pisany na kolanie, z ogromną ilością 

błędów merytorycznych, dydaktycznych i metodycznych dopełnił czarę go-

ryczy.  

  

Teza 2 – w Polsce ciągle słychać skargi na niskie pensje nauczycieli 

Zarobki nauczycieli to temat zawsze aktualny i szalenie emocjonujący 

rozmówców. Są tacy w naszym kraju, którzy twierdzą, że zarabiamy za dużo 

(wliczając ferie, wakacje, dni wolne i oczywiście 18-godzinne pensum dy-

daktyczne), ale też często sami nauczyciele twierdzą, że ich wynagrodzenie 

wystarcza zaledwie na skromne, jak na klasę średnią, utrzymanie. Kto ma 

rację? Jak zawsze wszystko zależy od punktu siedzenia.  

                                                                                                                                        
zdrowie, Warszawa 2014, s. 10. 

6
 B. Topij-Stempińska, E. Dybowska, Wizja nauczyciela-wychowawcy Henryka Ro-

wida – inspiracje „na miarę” potrzeb [w:] Rzeczywistość edukacyjna, red. S. Szto-

bryn, K. Kamiński, Łódź 2013, t. 1, s. 43.  
7
 Zob. informacja [online], [ dostęp: 2 maja 2015]. Dostępna w internecie: 

<http://www.jesperjuul.com/ >. Tłumaczenie własne autora.   
8
 Wiele artykułów można znaleźć w okresie ostatnich dwóch lat [online]. Dostęp 

w internecie:<http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/>.    
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Płaca nauczyciela jest szalenie ważnym elementem motywacyjnym do 

pracy, samodoskonalenia, poszukiwania innowacyjnych sposobów pracy itp. 

Winna spełniać te wszystkie cechy jednocześnie. Jednak w każdym kraju za-

robki nauczycieli są diametralnie różne. 

Dla porównania zarobków warto przytoczyć niektóre tylko dane prezen-

towane przez Teachers and School Heads Salaries and Allowances in Euro-

pe [dane w przybliżeniu]: 
 

Luksemburg 88 500   - 101 000 euro/rok 

Niemcy 38 000   - 64 000 euro/rok  

Anglia 34 000   - 38 000 euro/rok  

Francja 22 000   - 47 000 euro/rok  

Czechy 8900   - 12 100 euro/rok  

Węgry 7600   - 10 100 euro/rok  

Polska 6500   - 9 300 euro/rok  

Rumunia 5000   - 5 500 euro/rok
9
. 

 

No cóż, nie należymy do pedagogicznych krezusów, przeciwnie, okupu-

jemy raczej końcówkę krajów Unii Europejskiej. Nasze zarobki nie należą 

również do szokująco wysokich nawet jak na warunki polskie. Niskie zarob-

ki motywują nauczycieli do szukania dodatkowych źródeł dochodu. Według 

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przy liczeniu szarej strefy w Pol-

sce, Główny Urząd Statystyczny niemal w całości pomija usługi edukacyjne. 

Nieunormowane przepisami korepetycje są warte ponad 7 mld zł rocznie – 

wynika z wyliczeń firmy Work Service
10

. Ilość korepetycji pobieranych 

przez licealistów nie zależy od lokalizacji szkoły - nie ma znaczenia czy 

szkoła jest położona w mieście, czy poza nim. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że 40% uczniów (średnio) korzysta z korepetycji, a drugie 40% 

chciałoby korzystać, ale nie ma takiej możliwości
11

. Kwitnie więc w najlep-

sze edubussines. Zadowoleni są rodzice, nauczyciele i uczniowie. Ale czy 

                                                           
9
 Teachers and School Heads Salaries and Allowances in Europe [online], [dostęp: 

1 lipca 2015]. Dostępny w internecie: < http://eacea.ec.europa.eu/education/ eu-

rydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf >.   
10

 Zob. informacja [online], [ dostęp: 2 lipca 2015]. Dostępna w internecie: 

<http://www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-

komentuje/Nauczyciel-zawod-niedoceniany-i-nisko-oplacany>.   
11

 Zob. L. Pawelski, Korepetycje – czyli droga „darmowa” szkoła, „Moje Egzami-

ny” 2008, nr 3, s. 9-11. 
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o taką satysfakcję nam chodziło? Czy polska szkoła tylko korepetycjami  

stoi? Czy możliwe jest, by uczeń mógł zostać dobrze przygotowany do eg-

zaminów przez szkołę i w szkole?  

 

Teza 3 – nauczyciele obwiniają rodziców o to, że nie uczą dzieci sza-

cunku dla autorytetów, ale nie rozumieją, że budowanie au-

torytetu za pomocą kar i gróźb to pieśń przeszłości 

Autorytet (z łaciny auctoritas – powaga moralna, znaczenie) to prestiż 

osoby, grupy lub organizacji oparty na uznanych i cenionych w środowisku 

lub społeczeństwie wartościach: religii, prawie, nauce, itp.
12

 Zewsząd sły-

chać narzekania na zachowanie naszej młodzieży w szkole. Krytykuje się 

powszechnie gimnazja, jako te placówki, w których rozprzężenie dyscypliny 

i związane z tym kłopoty wychowawcze nabrały rozmiaru Mount Everestu. 

Poszukujemy przyczyn takiego stanu, ale ciągle obracamy się w sferze funk-

cjonowania systemu nagród i kar, szczególnie mocno rozwinięty w obszarze 

tych ostatnich. Wydaje się jednak, że stosowanie kar i gróźb to już prze-

szłość. Dzisiejsza wiedza o świecie współczesnym uczniów, kontakt z sze-

rokim światem za pomocą internetu, znajomość praw dziecka, człowieka 

i obywatela wymuszą na nas, nauczycielach poszukiwanie innych metod bu-

dowania sobie swojego autorytetu u swoich uczniów i wychowanków.  

Jesper Juul uważa, że „[…] autorytet osobisty bierze się z poczucia wła-

snej wartości, a nie władzy wynikającej z zajmowanego stanowiska. Jeśli 

znasz siebie dobrze, lubisz siebie, znasz swoje  mocne strony, ale też umiesz 

przyznać się do porażki, czy że czegoś nie potrafisz – zdobędziesz uznanie 

dziecka”
13

.  

Na czym polega budowanie autorytetu? Jak planować i realizować swoje 

zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, aby zbudować zręby uznania 

i szacunku u uczniach. Szacunku prawdziwego, a nie wymuszonego siłą, 

groźbą kar i sankcji. 

 

Budowanie autorytetu to: 

 tworzenie w świadomości ucznia pozytywnych sądów i przeko-

nań na temat danej osoby, np. jest mądry, dużo wie, można na 

                                                           
12

 Zob. R. Smolski, M. Smolski, E.Stadtmüller, Edukacja obywatelska. Słownik en-

cyklopedyczny, Warszawa 1999.  
13

  Informacja [online], [ dostęp: 2 maja 2015]. Dostępna w internecie: <http://www. 

jesperjuul.com/>. 
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nim polegać, nie zawiedzie, potrafi rozwiązywać trudne zadania, 

zna się na literaturze jak nikt itp., 

 kształtowanie u ucznia wobec tej osoby emocji o pozytywnym 

zabarwieniu, np. podziwu, zainteresowania, szacunku.  

Budowaniu własnego autorytetu sprzyjają następujące działania wycho-

wawcze: 

 jasne przekazywanie norm, 

 brak akceptacji dla zachowań agresywnych, 

 sprawiedliwość, 

 pozytywne wzmocnienia, 

 modelowanie pozytywnych zachowań, 

 cierpliwość, 

 skuteczność
14

. 
 

Nie ma tu miejsca na kary, wymuszanie posłuszeństwa, groźby itp. To 

zupełnie nowe podejście do sposobu budowy autorytetu. Cechy nauczyciela, 

które potrzebne są w tym procesie muszą być jasno określone. Niestety, wy-

daje się, że nie każdy, zwłaszcza dzisiejszy pedagog posiada ww. zalety. To 

w pewnym stopniu powinno dyskwalifikować ich z pracy z uczniem. Czy 

dzisiejsza szkoła może sobie pozwolić na wyrugowanie stosunkowo dużej 

liczby takich nauczycieli? Chyba jednak nie. Zatem proces dochodzenia do 

oczekiwanej sytuacji kadrowej w naszych placówkach będzie długotrwały. 

Należy jednak podjąć starania, aby pozyskiwać takich właśnie adeptów 

szkolnej belferki. 

„Autorytet jest niezbędny w pracy nauczyciela. Należy go systematycznie 

budować i umacniać, choć nie za wszelką cenę. Z budowaniem autorytetu 

jest tak samo jak z budowaniem czegokolwiek innego. Potrzebne są porząd-

ne fundamenty, najlepsze materiały, czas i bardzo ciężka praca”
15

. 

 

Teza 4 – trzeba wziąć odpowiedzialność za relacje z dzieckiem 

Odpowiedzialność to „ […] ważna cecha postępowania człowieka, będą-

ca rezultatem sterowania tym postępowaniem w stosunku do innych i samo-

sterowania własnym rozwojem […]
16

. Jest rzeczą oczywistą, że całkowitą 

                                                           
14

 Zob. J. Kałużniak, Sposoby budowy autorytetu nauczyciela [online], [dostęp: 

1 lipca 2015]. Dostępny w internecie: <http://www.edukacja.edux.pl/p-4399-

sposoby-budowania-autorytetu-nauczyciela.php>. 
15

 Autorytet nauczyciela – jak go zdobyć i utrzymać? [online], [dostęp: 1 lipca2015]. 

Dostępny w  internecie:  <http://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/auto- 

rytet nauczyciela-jak-go-zdobyc-i-utrzymac.html>.  
16

 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 283. 
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odpowiedzialność za relacje nauczyciel-uczeń ponosi ten pierwszy, z racji 

wieku, a także odpowiedniego specjalistycznego wykształcenia zdobytego 

przed podjęciem pracy pedagogicznej i w trakcie jej doskonalenia. 

Odpowiedzialność – to umiejętność wywiązywania się z powierzonych 

zadań
17

. To zdanie dedykuję uczniom. Oni również, choć w mniejszym 

stopniu powinni uczyć się i nauczyć odpowiedzialności za swoje czyny lub 

ich brak. Bardzo często w różnego rodzaju kodeksach ucznia, kontraktach 

nauczyciel-uczeń, tak bardzo popularnych w naszych szkołach, o prawach 

ucznia jest dość sporo, ale obowiązki ucznia zajmują najczęściej kilka linijek 

tekstu. Należy jak najszybciej odwrócić te role. Uczeń, dziecko powinno 

mieć tyle samo praw co i obowiązków na niego nakładanych. Wychowanie 

„pod  kloszem”, bez odpowiedzialności za cokolwiek owocuje coraz bar-

dziej przeludnionymi ośrodkami odosobnienia młodych ludzi. Nienauczony 

za młodu człowiek, nie będzie skory do odpowiedzialności za swoje czyny 

w wieku późniejszym. Nie bójmy się nakładać na młodych ludzi odpowie-

dzialności. Oni czasami tego oczekują, a w sytuacjach, gdy są za coś odpo-

wiedzialni wykazują wiele różnych, pozytywnych cech, jak kreatywność, 

pomysłowość, dobra organizacja czy nawet cechy przywódcze, tak bardzo 

potrzebne w życiu wielu społeczności. 

Rolą nauczyciela jest często nauczenie swoich uczniów odpowiedzialno-

ści za swoje postępowanie. Czasami muszą wyręczać w tym zadaniu domy 

rodzinne uczniów, w których rodzicom wydaje się, że najważniejszym jest 

przychylenie swojemu dziecku przysłowiowego nieba. Uczymy tej odpo-

wiedzialności w szkole, wykorzystując działające w niej organizacje, np. 

samorząd uczniowski. Samorząd uczniów jest jedną z najbardziej pożąda-

nych cech wychowania młodego pokolenia. Jak bardzo brakuje nam samo-

rządności pokazały ostatnie wybory parlamentarne i samorządowe. Sześć-

dziesięcioprocentowa grupa społeczeństwa nie chce decydować o swoim lo-

sie. Nie chce albo po prostu nie wie, że może to zrobić. W każdym razie nie 

wierzy w skuteczność swoich wyborów. Inna sprawa, że wybrańcy często 

podrywają zaufanie swoich wyborców, a z końcem kadencji można usłyszeć 

o procesach sądowych wytyczanych naszym wybranym. 

Partnerstwo młodzieży i dorosłych to - wg W. Okonia – „rodzaj stosun-

ków pomiędzy jednostkami lub grupami polegający na wspólnocie celów 

                                                           
17

 Zob. informacja [online]. Dostępna w internecie: <http://www.szkolnictwo.pl/ in-

dex.php?id=PU4987>.     
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i działań, oparty na zasadach równości, lojalności, wzajemnej odpowiedzial-

ności i pomocy. Partnerstwo przejawia się w samorzutnej chęci współdziała-

nia z inną osobą lub grupą, bez uciekania się do nakazów i zarządzeń”
18

. 

Szalenie pozytywnym elementem jest fakt, że idea powstania Parlamentu 

wyrosła na gruncie potrzeby działania uczniów w zakresie samostanowienia. 

Młodzież ma świadomość, że bierze na siebie sporą odpowiedzialność, 

zwłaszcza na płaszczyźnie stosunków nauczyciel-uczeń
19

. 

 

Teza 5 – nie ma czegoś takiego jak trudna klasa, są tylko złe relacje 

między nauczycielem a uczniem 

Trudna klasa? A co to takiego? Może zamiast teoretycznych wywodów 

posłużę się zestawem rad praktyka-nauczyciela
20

:  

1. Zwracaj się do uczniów po imieniu, mówienie do ucznia po na-

zwisku np. Kowalska może zabrzmieć jak demonstracja władzy 

nad uczniem. 

2. Nawiąż osobistą i pełną troski relację z każdym z uczniów.  

3. Zawsze bądź wyrozumiały i życzliwy dla uczniów. 

4. Wyznaczaj granice, a potem wymagaj ich przestrzegania. 

Dziecko musi wiedzieć co mu wolno, a czego nie wolno, zanim 

zaczniemy je rozliczać za nieodpowiednie zachowanie. 

5. Ustal jasne i konsekwentnie respektowane reguły. 

6. Nigdy nie przekrzykuj klasy.  

7. Pracuj nad własną samodyscypliną, by stanowić przykład dla 

uczniów.  

8. Wzmacniaj postawę pozytywną, zauważaj nawet najmniejsze 

oznaki dobrego zachowania i zachęcaj do dalszych starań. 

9. Niech twoje lekcje będą ciekawe, prowadź je, stosując różno-

rodne metody. 

10. Nie narzucaj zbyt dużego tempa. 

11. Bądź czujny w trakcie lekcji. 

12. Wypróbuj pozasłowne metody korygowania złego zachowania.  

                                                           
18

 W. Okoń, Nowy Słownik ..., dz. cyt., s. 205. 
19

 Zob. L. Pawelski, Parlament uczniowski - nowa forma działalności samorządu 

uczniów [w:] „Edukacja Alternatywna” 2003, nr 1(03), Łódź  2003, s. 191-200. 
20

 Zob. M. Zarzeka, Cenne rady dotyczące zaprowadzenia dyscypliny w klasie [onli-

ne], [ dostęp: 2 lipca 2015]. Dostępny w internecie:  <http://www. edukacja. edux. 

pl/p-7123-cenne-rady-dotyczace-zaprowadzenia-dyscypliny.php>. 
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13. Używaj minimum słów, ale niech się one liczą.  

14. Planuj dokładnie co chcesz zrealizować podczas lekcji, ale nie 

trzymaj się tego planu kurczowo. 

15. Nie faworyzuj wybranych uczniów i bądź sprawiedliwy. 

16. Pamiętaj, że każdy uczeń ma inny styl uczenia się oraz specy-

ficzne dla siebie mocne i słabe strony.  

17. Powierzaj jakąś odpowiedzialność uczniom sprawiającym  

kłopoty.  

18. Bądź dla uczniów wzorem. Buduj swój autorytet. 

19. Nie okazuj gniewu.  

20. Nie reaguj przesadnie, robiąc wielki problem z mało ważnych 

incydentów. 

21. Stwarzaj warunki, w których uczniowie mogliby porozmawiać 

również ze sobą, a nie tylko z Tobą (praca w grupach). 

22. Niepożądane zachowanie traktuj zawsze indywidualnie, nie 

obarczaj nim całej grupy (nie karz wszystkich np. kartkówką, 

jeśli jeden uczeń Cię zdenerwuje). 

23. Jasno wyrażaj o co Ci chodzi i rób dokładnie to, co mówisz.  

24. Bądź konsekwentna/y w swoim działaniu, rób to, co obieca-

łaś/eś. 

25. Nie obawiaj się okazywać poczucia humoru. 

26. Miej odwagę przyznać się do błędu.  

27. Nie bagatelizuj problemów ucznia. Bądź po stronie ucznia ma-

jącego kłopoty.  

28. Bądź cierpliwy. Rozmawiaj często z uczniami indywidualnie.  
 

Może więc warto spróbować zastosować podane wyżej rady, a praca 

w klasie stanie się naprawdę przyjemnością. 

 

Teza 6 – niech rodzice nie odrabiają prac domowych 

Praca domowa to jeden z bardzo ważnych elementów edukacji ucznia, 

jego aktywności w procesie uczenia się. W. Okoń definiuje ją jako „formę 

obowiązkowych, wykonywanych zwykle w domu zajęć szkolnych uczniów, 

których celem jest rozszerzenie, pogłębienie i utrwalenie ich wiedzy oraz 

wdrożenie do samodzielności w posługiwaniu się wiedzą, w zbieraniu in-

formacji, w dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień oraz pisem-
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nym ich opracowaniem”
21

.  Zatem ma być to praca pozwalająca pogłębić, 

poszerzyć, utrwalić, wdrożyć. Aby te czasowniki wdrożyć w życie praca 

domowa musi być samodzielna. Jest to warunek konieczny powodzenia te-

go elementu kształcenia. 

Tymczasem praktycy bardzo często spotykają się z faktem nie tylko po-

mocy ze strony rodziców lub starszych, ale wręcz z faktem wykonywania 

tych czynności, przypisanych wyłącznie uczniom. Okazuje się, że bez po-

mocy rodziców wiele dzieci miałoby poważne kłopoty z odrobieniem tych 

zadań. Ich różnorodność, zakres, ilość często przerastają możliwości średnio 

rozgarniętego ucznia. Oto list Agnieszki zamieszczony w jednej z gazet: 

Mam dwóch synów: IV klasa podstawówki i I gimnazjum. Dobrze, że jest 

nas z mężem dwoje, to możemy „podzielić się synami” i każdemu poświęcić 

czas. Dla siebie już czasu nie mamy, ale dzieci są ważniejsze. W szkołach nie 

tylko dużo zadają, ale też niewiele tłumaczą. Siadamy więc każdego dnia 

i tłumaczymy dzieciom to, czego nie rozumieją. Musimy znać się na fizyce, 

chemii, geografii, matematyce...a nawet na językach obcych, bo dzieci nie 

zawsze znają wymowę danego wyrazu z angielskiego czy niemieckiego. Czę-

sto też nauczyciele wprowadzają inne sposoby liczenia i dzieci gubią się 

między tym co mówi pani, a co próbują wytłumaczyć rodzice. Uważam, że 

dzieci powinny czasem odrobić jakieś zadanie domowe, CZASEM! A obecnie 

dzieci CZASEM tych zadań nie mają. Przychodzą do domu ok. 15-16, zjada-

ją obiad i zaraz siadają do lekcji. Odrabianie prac pisanych i uczonych zaj-

muje im najczęściej czas do godz. 21-22 (lub dłużej) i potem jest już czas tyl-

ko pójść spać. A gdzie zabawa? Gdzie spotkania z przyjaciółmi? Moi syno-

wie mają dopiero naście lat, a już teraz nie mają czasu na zabawę. A kiedy 

jak nie teraz dzieci powinny się bawić, spotykać ze znajomymi?  

        

       Agnieszka
22

. 

 
Jest w tym liście wiele racji. Nie do końca wiarygodne jest to odrabianie 

do godz. 21.00, czyli przez 6 godzin. Ale jeśli założymy, że dzieci pracują 

po szkole w domu jeszcze 3 godziny, to wychodzi na to, że pracują ciężej, 

                                                           
21

 W. Okoń, Nowy słownik…, dz. cyt., s. 324. 
22

 Informacja [online], [ dostęp: 2 lipca 2015]. Dostępna w internecie: <http:// me-

tro.gazeta.pl/Lifestyle/1,141122,17253923,Rodzice_nie_chca_odrabiac_prac_dom

owych_dzieci__WASZE.html>.     
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niż dorośli, których obowiązkowy wymiar to 8-godzinny dzień pracy. Może 

więc my, nauczyciele powinniśmy nieco, a może w znacznym stopniu zre-

widować swoje poglądy w tym zakresie. 

 

Teza 7 – dyrektor prawdziwym liderem 

To, że dyrektor jest najważniejszym pracownikiem w szkole nie ulega 

wątpliwości. Jakie role wypełnia każdego dnia – o tym decyduje zakres jego 

kompetencji i odpowiedzialności. Jednak jako wieloletni dyrektor placówek 

mogę autorytatywnie stwierdzić, ze to naprawdę zapracowany człowiek. 

Kilka lat temu postanowiłem policzyć ile różnego rodzaju decyzji, choćby 

nawet błahych musi podjąć szef. Sam się zdziwiłem – około 300 różnych 

decyzji, za które ponosi odpowiedzialność
23

. 

Wreszcie dyrektor – jego rola i znaczenie w społeczności szkolnej. Dziś 

niełatwo jest ustanowić kompleks zadań, jakie musi i powinien realizować 

szef placówki oświatowej. Różne modele funkcjonowania dyrektora działają 

w szkołach z różnym skutkiem. Może warto spróbować realizować taki, któ-

ry zawiera to, co najważniejsze – dbałość o wysoki poziom edukacyjny pla-

cówki. Dyrektor powinien w swojej działalności rozumieć i doceniać: 

  znaczenie potrzeby rozwoju zawodowego nauczyciela, 

  rolę dyrektora jako opiekuna i wychowawcy nauczycieli, 

  sposoby oddziaływania  na nauczycieli, 

  potrzebę dostarczania przykładów, 

  konieczność formułowania zadań, 

  włączania nauczycieli do procesów decyzyjnych, 

  źródła trudności, 

  szanse i perspektywy pożądanych zmian
24

. 

 

Takie nowoczesne i nowatorskie podejście do zagadnienia roli dyrektora 

szkoły powinno dać pożądane, pozytywne efekty działalności szkoły. Więcej 

– dyrektor musi dziś dążyć do poziomu, jaki reprezentują europejskie szkoły 

                                                           
23

 Autor był z-cą dyrektora szkoły podstawowej - 5 lat, dyrektorem szkoły podsta-

wowej - 14 lat, dyrektorem gimnazjum - 3 lata, dyrektorem zakładu doskonalenia 

nauczycieli - 4 lata i szefem oświaty miasta Szczecinek - 3 lata. 
24

 Zob. B. Niemiec-Kubiak, Rola dyrektora szkoły w rozwoju zawodowym nauczy-

ciela [online]. Dostępny w internecie: <http://www.edukacja.net/nauczycielu-pisz-

dla-nas/479-rola-dyrektora-szkoly-w-rozwoju-zawodowym-nauczyciela>. 
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i osoby nimi kierujące. Taki „europejski dyrektor” musi posiadać w szcze-

gólności cechy umożliwiające mu osiąganie tego europejskiego poziomu.   

Są nimi: 

 europejska tożsamość - respektuje współistnienie narodowej 

i ponadnarodowej świadomości, 

 europejska wiedza – ceni własny system edukacji i postrzega go 

w odniesieniu do innych systemów europejskich, 

 europejska wielokulturowość - ma pozytywny stosunek do wła-

snej kultury i jest otwarty na inne, dając sobie radę z wielokul-

turowym charakterem społeczeństwa europejskiego, 

 europejskie kompetencje językowe - mówi więcej niż jednym 

językiem, jest w stanie uczyć własnego przedmiotu w językach 

obcych, 

 europejski profesjonalizm - posiada wykształcenie, które po-

zwala uczyć w dowolnym kraju europejskim, wymienia się do-

świadczeniami z innymi dyrektorami, z innych krajów europej-

skich, 

 europejskie obywatelstwo - zachowuje się jak ,, obywatel euro-

pejski”, ceni poszanowanie praw człowieka, demokrację, wol-

ność, 

 europejskie miary jakości - uczestniczy w osiąganiu europej-

skich celów edukacyjnych
25

. 
 

Kim więc powinien być współczesny szef firmy pod nazwą SZKOŁA? 

Przede wszystkim doskonałym organizatorem, wizjonerem i marzycielem, 

przewodnikiem dla swoich nauczycieli. Musi być po prostu liderem. Ma-

rzenia można i trzeba realizować. Bez marzeń nie ma rozwoju, nie ma po-

stępu. Powielanie ciągle tych samych rzeczy, choćby nawet najlepiej powo-

duje zastój i cofanie się. W dobie szalonego postępu nauki i techniki nie 

można pozwolić sobie na schematyzm, rutyniarstwo. To zgubi każdego. Po 

                                                           
25

 Zob. L. Pawelski,  Dyrektor szkoły odpowiada za jej edukacyjny poziom [w:] 

Ewaluacja i innowacje w edukacji. Projektowanie poprawy jakości kształcenia, 

red. J. Grzesiak, Kalisz-Konin 2013, s. 389-398; Kompetencje dyrektora współcze-

snej szkoły [online]. Dostępny w internecie: <http://www.szkoly-kusloncu. sale-

zjanie.pl/pliki/ opracowania_ nauczycieli/kompetencje_dyrektora_ wspolczesnej_ 

szkoly.pdf>.    
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kilku latach rutyny dyrektor stwierdzi, że nie wie, co ma robić, w którym 

kierunku podążać. Wtedy pozostaje odejść ze stanowiska
26

. 

 

Teza 8 – agresja bywa nieudolnym zaproszeniem do rozmowy 

Zjawisko agresji jest już dosyć szeroko opisane i zbadane, choćby cząst-

kowo przez dyplomantów uczelni pedagogicznych. Istnieje zatem dosyć nie-

zła diagnoza zjawiska, ale brak działań i poprawy tej sytuacji w skali kraju 

każe przypuszczać, ze nie mamy pomysłu na walkę z agresją.  

Nie jestem zwolennikiem, wręcz przeciwnikiem akcyjności w oświacie. 

Pamiętamy „Szkoły z klasą”, „Szkoły bez przemocy” i inne szkoły…  Pozo-

stały po nich tylko zakurzone dyplomy na szkolnych korytarzach i może 

w pamięci nauczycieli, którzy napracowali się przygotowując tony doku-

mentacji w tych akcjach. Akcyjność w szkole jest zmorą. Przypominam so-

bie czasy, gdy nauczyciele walczyli o awans zawodowy wprowadzony na 

początku XXI. Szkoły kipiały od zawodów, akademii, konkursów, rajdów, 

złazów. Dekorowano na siłę klasy, korytarze, przedsionki szkół, aby tylko 

wykazać się działalnością w okresie stażu. Dziś, gdy większość nauczycieli 

osiągnęła status nauczyciela dyplomowanego dziwnie opustoszały szkolne 

aule i sale gimnastyczne, a impreza w szkole czasami odbierana jest jak ja-

kieś zjawisko. Taka działalność nikomu, a zwłaszcza szkole nie przyniosła 

żadnych korzyści. 

Agresja jest takim zjawiskiem, które należy ciągle monitorować i które-

mu należy zawsze przeciwdziałać. Minął jednak okres skutkowania kar i za-

kazów. Dziś należy podchodzić do sprawy zupełnie z innej płaszczyzny. Je-

sper Juul uważa, że objawy agresji, zwłaszcza tej „miękkiej”, jeszcze niezbyt 

groźnej to swoiste zaproszenie do dialogu, do rozmowy z uczniem, do zain-

teresowania się jego losami, kłopotami i radościami. To sygnał, że dom ro-

dzinny zaczyna niedomagać w sferze wychowawczej i szkoła jest tą ostatnią 

deską ratunku. Również szkoły, w której to zjawisko się nasila nie radzą so-

bie z nim. Monitoring w szkole, kamery na każdym korytarzu nie świadczą 

o niczym innym, jak tylko o braku zaufania dyrekcji szkoły do nauczycieli 

i uczniów. Nadmiar przepisów i  kontrola ich wykonania świadczy tylko 

o tym, że nie potrafimy agresji przeciwdziałać.  

                                                           
26

 Zob. L. Pawelski, Dyrektor szkoły – omnibus, czy specjalista?, „Nowe w Szkole – 

Kierowanie Szkołą” 2004, nr 1(75). 
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„Zabawy oraz ćwiczenia interakcyjne są łatwą do opanowania możliwo-

ścią zapoczątkowania pedagogicznych procesów konstruktywnego przezwy-

ciężania agresji i złości. Oferują one dzieciom i młodzieży otwarte systemy 

interakcji, które ułatwiają  im zdobywanie różnorodnych doświadczeń ze 

samym sobą, a także z innymi ludźmi. Dzieci mogą włączyć do sytuacji w 

zabawie swoje potrzeby i uczucia, działać aktywnie i według  własnego 

uznania”
27

.  Dotyczy to głównie zabaw i gier społecznych, w których nie ma 

zwycięstwa i przegranej. Społeczne gry i zabawy umożliwiają pokonywać 

zakorzenione wzorce zachowań i przećwiczyć umiejętności, które są po-

trzebne do prospołecznego zachowania. W zabawie pobudzane są ważne 

procesy nauczania: mimo to zabawa nie jest „poważną” sytuacją
28

. W trakcie 

zabawy wiele rzeczy jest dozwolonych i może sprawiać przyjemność. Za-

bawy i ćwiczenia interakcyjne mogą również pomóc w wyrównywaniu defi-

cytów w nauce. Można je dostosować do potrzeb, sytuacji i wieku w danej 

klasie czy grupie. Nie są one jednak złotym środkiem na wszystko. 

Warunkiem udanej gry jest postaranie się o pełen zaufania klimat w gru-

pie. Może się zdarzyć, że niektóre osoby nie chcą się przyłączyć do pozosta-

łych. Nie wolno ich zmuszać do udziału, ale powinny one pozostać w tym 

samym pomieszczeniu, na pozycji obserwatorów. Nie wszystkie dzieci – 

zwłaszcza te niepewne siebie – potrafią porozumieć się z innymi. Po każdej 

zabawie należy dać dzieciom czas na wyciszenie się, uspokojenie i zastano-

wienie. Aby bawić się z dziećmi i młodzieżą, pedagodzy i wychowawcy 

również powinni czerpać przyjemność i zadowolenie z zabawy.  

 

Zakończenie 

Losy polskiej szkoły są w naszych rękach. Od naszej aktywności 

i pomysłowości zależeć będzie jej przyszłe oblicze. Wprowadzane obecnie 

zmiany, prowadzone i narzucane przez resort i ministra edukacji, który o niej 

samej ma raczej mgliste pojęcie, doprowadzą w niedługim czasie do zapaści 

edukacyjnej. Poziomy matur, egzaminów zewnętrznych nie napawają opty-

mizmem. Nie zasłoni tych braków niezła pozycja Polski w badaniach PISA. 

Nie powinniśmy się zachłystywać tymi międzynarodowymi wynikami, które 

nie mają odniesienia do naszej aktualnej kondycji oświatowej.  

                                                           
27

 M. Załubska, Jak skutecznie przeciwdziałać złości i agresji w szkole [online], [do-

stęp: 2 lipca 2015]. Dostępny w internecie: <http://www.eioba.pl/a/1okq/jak-sku- 

tecznie-przeciwdzialac-zlosci-i-agresji-w-szkole>. 
28

 Zob. tamże.  
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Potrzebujemy zmian, które będą owocowały w przyszłości wysokim po-

ziomem wykształcenia młodzieży, na każdym jego etapie. Potrzebujemy 

zmian, które w innych krajach odniosły sukces. Takim krajem jest Dania 

i takim przedstawicielem duńskiego sukcesu jest Jesper Juul. Może warto 

przypatrzeć się ich działaniom, aby znowu nie wyłamywać otwartych gdzie 

indziej drzwi. Przecież wszyscy wiedzą, że nauka na własnych błędach jest 

najdroższa. 
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Słowa kluczowe  
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relacje społeczne 

 

CZYLI O ODWADZE MYŚLENIA WE WSPÓŁCZESNEJ  

„MACHINIE SPOŁECZNEJ” 

Streszczenie 

Współczesne społeczeństwo globalizacji, wielokulturowości i pluralizmu, 

podlega ciągłym wielokierunkowym, nieprzewidywalnym, a czasem wręcz 

sprzecznym zmianom, przez co, pomimo ciągłego i dynamicznego postępu, 

którego jesteśmy aktywnymi uczestnikami, często stajemy w obliczu dyle-

matów o perspektywy człowieka przyszłości. Nasz świat podejmujący się 

rozwiązania kwestii praw człowieka i emancypacji,  odwołuje się głównie do 

praw ekonomii, która coraz większym zasięgiem obejmuje każdą dziedzinę 

życia człowieka. W obliczu tych zjawisk wychowawcy i socjologowie coraz 

częściej zastanawiają się nad możliwościami wyboru celów, propozycji, na-

rzędzi i strategii dostępnych obecnie a skutecznych również w przyszłości.  

Prawdą jest, że dzisiejszy człowiek nie jest w stanie istnieć bez „myśli 

ekonomicznej”, aczkolwiek doświadczenia ostatnich lat ukazują, że troska 
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o zasoby materialne nie jest elementem wystarczającym w budowaniu szczę-

ścia osoby, a produkcja, która miała stać się skutecznym sposobem na wy-

rwanie człowieka z nędzy i poddaństwa, staje się powodem nieoczekiwane-

go i paradoksalnego kryzysu nadmiaru pogłębiającego rynki światowe. Jeśli 

z jednej strony nadprodukcja ciąży na ekonomii przedsiębiorstw, z drugiej 

ludzki wysiłek produkcyjny odciąga człowieka od rodziny, od przyjaciół, 

słowem od prostych relacji międzyludzkich, „produkcja stała się celem sa-

mym w sobie, nie pozwalając na osiągnięcie prawdziwej wolności. W ten 

demoniczny sposób [...] burżuazyjne pojęcie pracy społecznej staje się paro-

dią, ponieważ jawi się wyłącznie jako zysk rynkowy a  nigdy jako użytek dla 

ludzi i ich szczęścia”
1
.  

Simone Weil twierdzi, że „człowiek nigdy dotąd nie był tak opuszczony 

w ślepym zbiorowisku, nigdy dotąd ludzie nie byli tak niezdolni nie tylko do 

uaktywniania własnych myśli, ale wręcz do samego myślenia. […] machina 

społeczna stała się maszyną uciskającą serca i ducha […]”
2
.  

Jeszcze w czasach oświecenia Immanuel Kant przekonywał sobie współ-

czesnych słowami: „Saper aude” Miej odwagę posługiwać się własną inte-

ligencją”
3
. Echo tych słów odbija się w apelu Edgarda Morina skierowanego 

do wychowawców, w którym nawołuje on do kształcenia głów „dobrze zro-

bionych”
4
, posiadających przede wszystkim zdolność samodzielnego myśle-

nia i decydowania o kierunku własnego szczęścia, silnych, potrafiących 

oprzeć się instynktownym trendom nawołujących do  bezmyślnego użytko-

wania przedmiotów i innych osób. Nie głów wypełnionych danymi, których 

jednostka nie jest w stanie przetworzyć, ale głów przygotowanych do sta-

wiania czoła i rozwiązywania problemów, nagłych, ciągle nowych 

                                                           
1
 C. Bordoni, A. De Paz, La critica della società nel pensiero contemporaneo, 

G. D’Anna, Messina-Firenze 1984, s. 162-163. 
2
 S. Weil, Novecento filosofico e scientifico [w:] Marzorati, red. A. Negri, Milano 

1991, tom IV. s. 715. 
3
 „Oświecenie jest wyjściem człowieka ze stanu małości, za który powinien obwi-

niać sam siebie. Małość jest niezdolnością posługiwania się własnym rozumem 

i biernym poddawaniem się woli innego. Przyczyną  małości nie jest brak inteli-

gencji, lecz  brak decyzji i odwagi korzystania z własnego rozumu i poddawanie 

się decyzjom innego. Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się własną inteligen-

cją! To jest motto Oświecenia!” Zob. N. Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu (red.) Ri-

sposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?, w Scritti politici e di filosofia della 

storia e del diritto di Immanuel Kant, Torino 1965, s. 141. 
4
 Por. E. Morin, La testa ben fatta, Milano 2000. 
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i nieprzewidywalnych, pamiętając, że budowanie szczęścia rozpoczyna się 

od głębokiego poznania samego siebie i własnych marzeń, poprzez praw-

dziwą relację z Innym, który może stać się źródłem poznania i celem dotar-

cia, poprzez twórczość i wspólny wysiłek skierowany na realizację  szczę-

ścia i bytu każdego z osobna i wszystkich razem. 

 

 

 

SAPERE AUDE! OR, ON COURAGE OF THINKING  

IN CONTEMPORARY ‘SOCIAL MACHINE’ 

 

Keywords 

globalization, unpredictability, courage in thinking, economic progress, so-

cial relations 

Abstract 

The contemporary society of globalization, multiculturalism and plural-

ism undergoes continuous, multidirectional and unpredictable changes, 

which are often contradictory; thus, in spite of incessant dynamic progress in 

which we participate actively, we often face dilemmas about the perspectives 

on human future. Our world, working on the project of human rights and 

emancipation, refers mostly to economic regulations, which influence all as-

pects of human life. In the face of these phenomena, educators and sociolo-

gists often consider the possibilities of choosing the goals, proposals, tools 

and strategies both available now and effective in the future. It is true that a 

human being today cannot exist without the ‘economic thought’, although 

the experience of recent years shows, that the material considerations are not 

adequate in building one’s happiness, and production, which was to become 

an effective way in freeing a person from poverty and servitude, has become, 

paradoxically and unexpectedly, the source of a crisis of excess which tor-

ments the global markets.  

 

 

Eppure il progetto illuministico che confidava nella forza della ragione e 

nell’empirismo, e che doveva sostenere l’uomo disorientato nel suo percorso 

nuovo - antropocentrico, apriva la strada per la liberazione e per l’ema- 

ncipazione, per la rivendicazione dei suoi diritti, ciò trovò il riflesso nel 

pensiero di Kant: “Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria 
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intelligenza!”
5
, ma che nelle vicissitudini storico-sociali sembra essersi 

dileguato nelle contraddizioni del progresso.  

«Abbi il coraggio di conoscere» te stesso per avere il coraggio di pensare 

con la testa tua nel nome della libertà ed emancipazione! Il pensiero 

coraggioso per l’epoca in cui nasceva continua ad essere utopistico 

nell’epoca di oggi nella quale il viaggio nella ricerca dell’emancipazione 

prosegue faticosamente, intralciato dai sistemi politici, economici, socio-

culturali. È sempre attuale la frase kantiana che si rispecchia nell’appello 

moriniano alle “teste ben fatte”. Nonostante le trasformazioni storiche e il 

progresso scientifico-tecnologico, malgrado l’evoluzione dello status 

dell’uomo, sembra che egli stesso rimanga senza le risposte dove andare. Il 

suo viaggio continua attraverso le relazioni brevi, liquide, nelle quale il 

benessere diventa la principale preoccupazione e assume il sinonimo di 

sovrabbondanza e superfluità.  

Simmel agli inizi del Novecento, nella sua “Filosofia del denaro”
6
 avverte 

che il denaro, simbolo dell'epoca moderna, raffredda i rapporti umani, che 

diventano sempre meno impegnativi e privi di calore, prevedendo di 

conseguenza i risultati negativi dei rapporti basati sulla sola economia, della 

realtà eretta sui calcoli matematici, con la riduzione dei valori intellettuali e 

spirituali. In questa ottica il denaro, mezzo del progresso, rischia di diventare 

la fine, il traguardo sempre più bramato dall’uomo che nella fatica del 

viaggio dimentica la propria libertà.   

Da decenni siamo partecipanti attivi del realizzarsi delle previsioni di 

Simmel e nonostante ciò proseguiamo instancabilmente nell’affidare al 

denaro ogni campo della vita, perdendo di vista gli altri valori sui quali è 

stato costruito il «patrimonio della felicità umana». In risultato dei rapporti 

freddi, distaccati e calcolati, svanisce il valore della famiglia, dell’amicizia, 

dell’amore «solido». L’uomo si trova costretto a ruotare all’interno di questa 

                                                           
5
 “Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se 

stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un 

altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da 

difetto d'intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del 

proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di 

servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell'Illuminismo.” Vedi  

N. Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu (a cura di) Risposta alla domanda: che cos'è 

l'illuminismo?, in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto di Immanuel 

Kant, UTET, Torino 1965, p.141. 
6
 Cfr. G. Simmel, Filosofia del denaro, UTET, Torino 2003. 
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grande macchina sociale-economica, sempre più pre-occupato di saper 

tenere il passo a tutto ciò che essa produce e si trova sempre meno all’altezza 

di saper scegliere i propri interessi reali e dedicarsi alle relazioni vere, pure e 

solide. 

Zygmunt Bauman (2011) in un’intervista rilasciata in occasione della sua 

onorificenza per la sua attività intellettuale, consegnatagli dalle autorità 

polacche nell’autunno del 2011
7
, ritorna sulla liquidità dei rapporti che 

trovano la compensazione nella produzione e nel consumo delle cose: “[…] 

siamo ossessivamente occupati di cambiare il mondo, in risultato 

produciamo tante cose «in crescenza»”. Di conseguenza, a ogni 

accrescimento si ha come un contraccolpo nell’ambito del sapere: “in questo 

momento – continua Bauman - l’ostacolo principale non è la mancanza del 

sapere, ma la sua sovrabbondanza. Invece dei buchi neri sul mondo che 

bisognerebbe riempire con il sapere, abbiamo un forte muro [del sapere], il 

quale è difficile penetrare. I prodotti della cultura hanno già superato le 

possibilità dell’assimilazione da parte dell’unità, quindi ciò che ci opprime 

non è più tanto la mancanza dell’informazione, quanto l’impossibilità di 

abbracciarla, assimilarla, digerire quest’informazione che teoreticamente è 

accessibile, ma praticamente è fuori dalla nostra portata (poiché le possibilità 

del cervello umano non si sono poi sviluppate più di tanto)”
8
. Perché, come 

avverte Simone Weil, “mai l’individuo è stato così completamente 

abbandonato a una collettività cieca, mai gli uomini sono stati più incapaci, 

non solo di sottomettere le loro azioni ai propri pensieri, ma persino di 

pensare”
9
 perciò il sapere non digerito e le invenzioni che disimpegnano il 

singolo dal pensiero e dagli affetti all’interno della macchina sociale, fanno 

                                                           
7
 19 novembre 2011, nel giorno del suo 85° compleanno, Zygmunt Bauman ha 

ricevuto dalle mani del ministro della cultura e del retaggio nazionale in Polonia, 

la medaglia d’oro “Benemerito della Cultura «Gloria Artis»”, che è la più alta 

onorificenza polacca in questo ambito. In questa occasione il professore ha 

condiviso le sue riflessioni, alcune citate in questo testo. Vedi  Rik, Prof. Zygmunt 

Bauman uhonorowany złotym medalem Gloria Artis, PAP, 19.11.2010, 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8689175,Prof__Zygmunt_Bau

man_uhonorowany_zlotym_medalem_Gloria.html (accesso: 25.10.2015).  
8
 Z. Bauman, (nell’intervista del documentariodi Krzysztof Rzączyński) Miłość, Eu-

ropa, Świat Zygmunta Baumana  z 2011 r., http://ninateka.pl/film/zygmunt-

bauman-milosc-europa-swiat (accesso: 25.10.2015). 
9
 S. Weil, Novecento filosofico e scientifico, in A. Negri (a cura di), Marzorati, Mi-

lano 1991, vol. IV, p. 715 
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che “il risultato definitivo del fiorire della cultura è la sensazione di 

smarrimento, dell’impossibilità di ottenere un orientamento corretto”
10

 

perciò, tornando sul pensiero di Weil (1991), la macchina sociale è “divenuta 

una macchina per comprimere cuori e spiriti e per fabbricare l’incoscienza, 

la stupidità, la corruzione, la disonestà e soprattutto la vertigine del caos”
11

. 

Di conseguenza, la macchina sociale dove nulla è sulla misura 

dell’uomo
12

, prende il posto della coscienza del singolo, disimpegna 

ulteriormente dal pensare, dal creare, dall’amare, allo stesso modo della 

macchina da cucire della prospettiva simmeliana che distoglie la capacità, 

l’attenzione, la dedizione della donna che con cura si dedicava all’attività di 

sartoria. E di nuovo è udibile la voce di Kant, (Sapere aude!) e si ripete il 

richiamo di Morin (2000) che invita a formare le teste non piene, ma ben 

fatte
13

.  

In questa prospettiva l’uomo non è «autore» del proprio cammino, ma è 

colui che viene trasportato dai venti delle vicende che gli sono più o meno 

estranee, delle quali non ha il controllo. Di conseguenza non si pone la 

domanda dove vorrebbe andare, ma piuttosto, spinto dalle tendenze della 

macchina sociale, raccoglie le risposte confezionate e cucite sulla misura di 

tutti (dalla stessa macchina), pensate dagli insiemi dei cambiamenti prodotti 

dalle dinamiche sociali, sempre in moto.  

Nel corso della storia, la «spinta delle tendenze culturali» invitava l’uomo 

a «cambiare» il mondo secondo un ideale, un credo, una religione. Cambiare 

significava migliorare secondo i principi del codice morale, della libertà, 

dell’emancipazione. L’uomo «spinto» dai desideri trovava la direzione del 

procedere dentro il proprio cuore, in cui venivano impiantati solidamente i 

valori dell’epoca.  

Con l’epoca moderna e con lo sviluppo dell’industrializzazione, 

l’accrescere del valore del denaro dilaga velocemente. Inizialmente la 

crescita economica è la fonte della speranza per una vita dignitosa e libera e 

con il passare dei tempi garantisce il miglioramento delle condizioni di vita. 

Tuttavia, la lettura della libertà nella sola chiave dello sviluppo materiale, 

muta la percezione del denaro dal mezzo al fine e diventa un’illusione, 

origina la dipendenza, la schiavitù dal lavoro, dalle relazioni affettive basate 

                                                           
10

 Z. Bauman, Miłość... op. cit.  
11

 S. Weil, Novecento…, op. cit.,  p. 715 
12

 Ibidem. 
13

 Cfr. E., Morin, La testa ben fatta, Cortina, Milano 2000. 
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sui calcoli matematici, dalle amicizie non vere ma convenienti, distinte dalla 

brevità, liquidità e insicurezza dei rapporti, successivamente delle relazioni 

familiari e del lavoro.   

La libertà, quindi, concepita soprattutto come disimpegno, caratterizzata 

dalle relazioni che non sono in grado di rassicurare la durevolezza, comporta 

il disorientamento e la confusione. L’uomo, spinto dal bisogno delle 

sicurezze, nutre suoi legami e affetti sulle risorse economiche, trascurando i 

valori reali di «star bene con l’altro» ed è sempre più spesso disposto a 

rinunciare l’impegno per l’amore «solido» a favore delle proprie comodità.  

Bauman, con una nota di nostalgia riflette che nei tempi passati “il 

pellegrino ha avuto una vita difficile, [ma] ciò che riscontriamo oggi 

comporta ancora più difficoltà che lui non sperimentava, perché il pellegrino 

recandosi ad un tempio, ad un luogo delle preghiere, aveva una strada con la 

quale proseguire. Questa strada poteva essere accidentata, tortuosa, difficile, 

ma lui sapeva che proseguendo con quella strada ci sarebbe arrivato. 

[Invece] le nostre strade cambiano la direzione prima di arrivare a qualsiasi 

traguardo e ciò che consideriamo come obiettivo meritevole del 

«pellegrinaggio», si sposta da un luogo all’altro. Si ha la sensazione che 

manchi l’indicatore”.  

Manca, quindi, un obiettivo importante e stabile, un traguardo da 

raggiungere, ma il suo ritrovamento non è un’impresa né semplice né facile, 

considerando il continuo e imprevedibile mutamento degli interessi, delle 

idee e delle culture, progresso delle tecnologie, trasformazioni stesse 

dell’uomo. L’impegno di un cammino lungo, sassoso è faticoso del 

pellegrino, si è trasformato negli impegni di ricerca continua delle vie più 

facili, la cui «facilità» si esprime nel «facile accesso» quindi nella «brevità», 

nella «liquidità» e nel «disimpegno».  

Oggi la difficoltà della pedagogia è aggravata dal rischio della mancanza 

di «impegni validi», di un traguardo preciso, poiché nonostante che essa si 

avvalga di sempre più numerosi strumenti didattici, informatici, storici e 

culturali (che del resto presentano un valido aiuto nel viaggio educativo e 

formativo) talvolta si può percepirla come viaggiatore munito di tante 

valigie, sempre più piene,  ma senza un’idea di una meta. La previsione di un 

obiettivo valido in un futuro pieno di incertezze è un compito difficile che 

necessità una profonda analisi della situazione odierna, delle proposte future, 

della direzione dei progressi, delle tendenze e delle richieste dei destinatari. 

E potrebbe sembrare paradossale che, fra tante diverse tendenze e le 
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possibilità che oggi danno l’inizio agli eventi del domani, uno dei valori che 

sicuramente non può essere trascurato sia proprio quello del denaro. A 

questo punto la situazione potrebbe sembrare un circolo vizioso, un 

controsenso, un labirinto delle relazioni basate sui soli calcoli matematici, 

sulle sole opportunità economiche. Eppure le condizioni nelle quali 

«viaggia» la nostra società postmoderna non possono escludere a priori le 

necessità dei finanziamenti dei progetti, delle attività e degli strumenti. Ma 

in questa ottica il denaro si può, e si deve, ripresentare come mezzo e non 

come fine nel traguardo dell’uomo.   

Bauman alludendo alla problematica del smarrimento dell’uomo, sostiene 

che “nella nostra realtà sono mancate due cose che avrebbero permesso di 

farci orientare: indicatore e trebbiatrice”
14

. Due strumenti semplici e 

necessari, ma i quali, nella concezione della libertà dell’uomo, sono stati 

privati del loro significato. L’indicatore che dovrebbe determinare 

l’obiettivo del viaggio dell’uomo e la trebbiatrice «che divide il seme dalla 

pula» fra stimoli-inviti-proposte, ideologie e parole. L’uomo contemporaneo 

sta di fronte alle miriadi delle risposte ma talvolta non è in grado di scegliere 

quelle valide. La vita oggi è diventata come il Google (che è peraltro l’utile 

motore di ricerca) al quale l’uomo  affida le proprie domande, aspettandosi 

di ottenere le risposte “giuste”, ma dalle quale riceve soltanto  quelle più 

«cliccate», e posizionate più in alto. Quali di esse valgono e quali sono pula? 

Come orientarsi in un mare delle proposte, delle onde delle tendenze che 

nascono e muoiono, originando le nuove onde, travolgendo l’uomo in un 

nuovo caos delle informazioni «giuste-non giuste»?  Come procedere di 

fronte ai sempre nuovi e ricchi stimoli tecnologici-informatici, culturali, 

commerciali, ecc. La crisi della postmodernità che ha bussato in tutte le 

porte dei paesi europei, tende a creare le identità nuove e uguali, quelle più 

«cliccate», posizionate più in alto, senza il riferimento alle radici dei valori. 

“I giovani ne escono [si sviluppano] piuttosto per l’adattamento alle fonti di 

questi problemi che per le prove delle riforme. E questo adattamento 

consiste in percezione del mondo in modo «liquidistico» ovvero ognuno 

come un insieme dei momenti che possono essere disposti in diverso ordine, 

che non hanno nessuna sequenza naturale, che ogni punto sul quadro sia 

ugualmente importante. Quale di esso diventerà il più importante? … Non lo 
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 Z. Bauman, Miłość... op. cit. 
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sappiamo a priori, perciò bisogna essere pronti a tutto, per non lasciarci 

sfuggire il momento [giusto]”
15

. 

La percezione del mondo in modo «liquidistico» mette in primo piano il 

problema delle relazioni umane liquide, delle famiglie sempre meno 

durature, della sovrapposizione degli interessi e dei problemi, degli insiemi 

disordinati e fluidi:  la realtà liquida che abbiamo costruito con l’idea della 

libertà, priva degli indicatori e delle trebbiatrici. Di conseguenza “[…] la 

cultura ci si presenta piuttosto come il decreto della Provvidenza piuttosto 

che scelta umana. La Provvidenza nella quale stiamo fermi e dalla quale non 

troviamo nemmeno la via di fuga”
16

.   

L’uomo immerso nella realtà liquida è costretto ad aggrapparsi ai punti 

più sporgenti, senza la possibilità di scelta, senza poter appoggiare i piedi su 

un terreno solido. Le famiglie «nuove» non possono contare sull’esperienza 

delle famiglie «vecchie». Le problematiche della famiglia contemporanea 

sono diverse da quella tradizionale. La società muta senza poter attingere 

alle esperienze precedenti.  Del resto “la nostra cultura non è una cultura 

dell’apprendimento, ma della dimenticanza. Si ripuliscono le teste per 

accogliere le nuove esperienze”
 17

. L’uomo moderno, quindi, non potendo 

attingere ad un punto di riferimento funzionale per la sua epoca, crea la 

propria immagine sulle promesse illusorie, sulle mode, sui progressi sempre 

più sconvolgenti la vita che danno la «comodità» e il «vantaggio» di non 

pensare, di non impegnarsi, congedano dalla responsabilità di scegliere e 

prendere le decisioni, soprattutto quando mancano le risposte come fare.  

L’Europa oggi, secondo Bauman, ha molto da offrire. Soprattutto nel 

campo delle esperienze e nel saper lasciarsi alle spalle le contese e le 

incomprensioni. Stiamo imparando ad essere culture diverse che sanno 

accogliere le altre diversità. È che cosa è la diversità se non la piantagione 

delle creatività che si possono incontrare, scontrare, far nascere nuove? La 

fusione degli orizzonti non significa liquidazione delle differenze, significa 

comprenderle. In questo ambito l’Europa ha dimostrato l’impegno ma ciò 

non basta, bisogna “creare «le tavole di cultura», non per creare una cultura 

sola, ma per creare il polilogo, condividere le esperienze. Ogni popolo può e 

deve lasciare il proprio contributo”.   
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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Si possono creare «le tavole di conversazione» non per dominare o 

cercare i vantaggi, ma per conoscere l’altro come fonte e traguardo della 

conoscenza, come impegno di una relazione amichevole- familiare -

professionale, vera e solida. Questa è una strada di possibilità per uscire 

dalla «vertigine del caos», dalla sovrabbondanza del sapere, delle 

informazioni che si sovrappongono velocemente e imprevedibilmente senza 

possibilità di essere lette, che creano il muro impenetrabile nella società, 

negli individui riempiti dalle nozioni del mondo esteriore e che non sono più 

in grado di guardarsi dentro per conoscere/capire il loro mondo interiore.  

Bauman, nella stessa intervista, pronuncia la frase: “adoro essere solo – 

odio l’isolamento”
18

 e propone un “indicatore” di grande rilievo qual è la 

figura del medico e pedagogista Janusz Korczak, che nel cuore della seconda 

guerra mondiale, nel Ghetto di Varsavia, “ha salvato la fede nell’uomo e 

nella dignità di ogni persona”. Mentre gli altri uomini, sconvolti dalla guerra, 

cercavano di sopravvivere servendosi dalle “leggi” del mercato nero e delle 

tangenti per la compravendita delle libertà e delle vite, tradendo talvolta la 

lealtà verso il prossimo, egli, fino all’ultimo momento, ha mantenuto il suo 

«impegno» di trasmettere ai suoi piccoli assistiti la propria immagine solare 

del mondo e la fede nel bene. E questa fede derivava dalla fiducia in se 

stesso, dalle riflessioni del proprio essere nel mondo: “[…] la solitudine si 

può sprecarla, straziarla, impataccarla. Ma si può anche addomesticarla, 

misurarsi con essa. Addomesticata [diventa] obbediente, porta in alto. Dà la 

robustezza e la forza”
19

 di procedere responsabilmente e con impegno, diventa 

l’indicatore e la trebbiatrice, possiamo concludere con le parole di Bauman.  

L’impegno di Korczak segna il percorso paziente e tortuoso nel ridare agli 

orfani l’amore. È la promessa data ai bambini che gli dà la forza di rinunciare la 

«libertà» e accompagnargli ai forni crematori del lager di Treblinka
20

. Ma 

                                                           
18

 Ibidem. 
19

 I. Kotwicka, Korczakowskie samotności, ottobre 1995, http://www.eid. 

edu.pl/archiwum/1995,93/padziernik,112/korczakowskie_samotnosci,413.html 

(accesso: 25.10.2015) 
20

 Il 4 agosto 1944 l’orfanotrofio di Ghetto di Varsavia fondato da Korczak  venne 

eliminato. I bambini furono trasportati al lager del concentramento di Treblinka. 

Per Korczak venne procurato dalle autorità tedesche ed ebree l’atto di libertà che 

egli non accolse. Con i bambini più piccoli in braccio accompagnò tutti gli altri 

nei forni crematori per morire con loro. Vedi Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Peda-

gogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2008, p. 335. 
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proprio in questa rinuncia si comprende la sua concezione della libertà. 

Libertà nutrita sulla fedeltà e sull’impegno.  

Ritrovare il valore di essere soli come condizione necessaria per 

guardarsi dentro, in silenzio e nel rispetto per se stesso e per l’altro con «le 

sue – le stesse mie esperienze», come  lettura e realizzazione dell’impegno 

nei «miei-suoi» confronti. Il silenzio come condizione di percepire se stesso 

e l’altro, di rievocare i valori e gli indicatori, di progettare il proprio 

percorso, cercando la forza nella solidità. Il silenzio, come uno degli 

strumenti nel costruire le teste ben fatte, che non rinunciano nei primi 

percorsi “sassosi”, ma che sanno trarre la forza dalla propria fatica.   

 Odiare l’isolamento, anche se “comodo” e non impegnativo, perché ciò 

che si può scoprire dentro ognuno di noi possa diventare il dono per l’altro, e 

nello stesso possa diventare la capacità di accogliere l’altro come dono. 

L’altro come opportunità «all’educazione all’impegno», come dono e come 

riflessione sul mio essere all’interno di questa nostra macchina sociale, che 

opprime cuori e spiriti e fabbrica “l’incoscienza, la stupidità, la corruzione, 

la disonestà e soprattutto la vertigine del caos” perché è necessario iniziare il 

viaggio in ricerca dell’equilibrio “tra il corpo dell’uomo, il suo spirito e le 

cose che costituiscono attualmente gli elementi della vita umana”
21

, in 

ricerca dell’immagine solare del mondo e degli uomini e nella fede nel bene.  
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Abstract: 

A book takes an important place in lives of people, and according to He-

lena Radlińska, it is the most effective assistant of an educator. It allows the 

reader to enter human culture, provides models of behaviour, rules of con-

duct, and examples of solutions to problems. It shapes feelings and widens 

the life environment. Such clear educational goals can be fulfilled only by a 

book of universal quality of content and of high external quality. The educa-

tional role of a book is connected with the organization of introducing books 

among readers at different stages of their lives, in different moments and 

thanks to different communities. The strongest bonds between a person and a 

book is shaped by three basic communities: family, school and library. As 



DANUTA TOMCZYK 

- 194 - 

 

parents are important factors in education in a family, and a teacher in 

school, similarly, a key place in a library is taken by a librarian – an educator 

and an adviser or a reader. 

 

 

Wstęp 

Myśl pedagogiczna Heleny Radlińskiej kształtowała się na przełomie 

XIX i XX wieku. Charakterystyczną cechą jej działalności i twórczości było 

wiązanie zagadnień bibliotekarstwa i czytelnictwa z ogólnymi założeniami 

pedagogiczno-oświatowymi. Przez całe swoje życie podkreślała, że wy-

chowawcza rola biblioteki opiera się na związku człowieka z książką, na 

obronie prawa każdego człowieka do pełnego uczestnictwa w życiu kultu-

ralnym. Na jakość teoretycznego i praktycznego dorobku Heleny Radlińskiej 

(ur. 2 maja 1879 r. – zm. 10 października 1954 r.) dla pedagogiki polskiej 

wpłynęła jej 50-letnia działalność, którą można podzielić na cztery etapy. 

Pierwszy etap pracy „warszawski” – okres prac oświatowych, społecz-

nych, zawodowych to: 

 praktyka w Bibliotece Zamojskich pod kierunkiem Tadeusza 

Korzona; 

 praca w Czytelniach Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa 

Dobroczynności pod kierunkiem Celiny Sielskiej, współ-  

pracownik Komisji Katalogowej; 

 od 1897 r. - działalność popularyzatorska; wydaje pierwszą 

książkę Kto to był Mickiewicz?; 

 od 1902 r. - praca nauczycielki języka polskiego i historii 

w szkołach średnich; 

 od 1904 r. do 1905 r. - organizowanie walki o szkołę polską 

(obok Ludwika Krzywickiego i Stefanii Sempołowskiej). 

 

Drugi etap pracy „krakowski” - intensywna działalność oświatowa i po-

pularyzatorska, opracowanie założeń pedagogiki społecznej, jej funkcji kul-

turalno-wychowawczych i pedagogiki bibliotecznej, a w szczególności: 

 1906 r. – wyjazd z mężem na Syberię; ucieczka z Syberii i dzia-

łalność oświatowa w Uniwersytecie Ludowym im. Adama 

Mickiewicza w Krakowie; 
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  od 1907 r. do 1914 r. – organizowanie biblioteki 

w Towarzystwie Uniwersytetu Ludowego w Krakowie;  

 1911 r. - studia mediewistyczne na Uniwersytecie Jagielloń-

skim pod kierunkiem Stanisława Krzyżanowskiego, uzyskanie 

dyplomu nauczyciela szkoły średniej; 

 ukazuje się podręcznik Praca oświatowa, jej zadania, metody, 

organizacja; 

 od 1914 r. do 1918 r. – działalność w Centralnym Biurze 

Szkolnym; 

 wykłady na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Adama Bara-

nieckiego w Krakowie; 

 1919 r. – praca dydaktyczna na Wyższych Kursach Pedago-

gicznych im. J. Miłkowskiego, na Państwowych Kursach Na-

uczycielskich im. W. Nałkowskiego. 

 

Trzeci etap pracy „drugi warszawski” – rozwój teorii pedagogiki spo-

łecznej, jej funkcji kulturalnych i socjalnych, a w szczególności: 

 od 1920 r. – pełnienie funkcji kierownika Działu Oświaty Cen-

tralnego Związku Kółek Rolniczych w Warszawie; 

 organizowanie sieci bibliotek wędrownych CZKR; 

 od 1921 r. - wykłady w Wolnej Wszechnicy Polskiej jako ini-

cjator i organizator Studium Pracy Społeczno-Oświatowej; 

 1925 r. - habilitacja na WWP - Staszic jako działacz społeczny; 

 od 1925 r. do 1939 r. - kierowanie Studium Pracy Społeczno-

Oświatowej WWP; 

 1927 r.- uzyskanie tytułu profesora historii i organizowanie 

oświaty pozaszkolnej WWP; 

 od 1928 r. - wykłady w Wolnej Wszechnicy Polskiej na Kur-

sach Księgarskich i Studium Księgarskim; 

 od 1928 r. do 1937 r. - pełnienie funkcji kierownika biblioteki 

WWP; 

 1929 r. - ukazanie się pierwszego wydania Książki wśród ludzi; 

 od 1929 r. do 1932 r. - pełnienie funkcji dziekana Wydziału Pe-

dagogicznego WWP; 

 1937 r. - ukazanie się pracy Społeczne przyczyny powodzeń 

i niepowodzeń szkolnych. 
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Etap czwarty pracy „łódzki” – prace dotyczące zagadnień oś-wiaty i kul-

tury, rola uczonej i nauczyciela akademickiego: 

 od 1945 r. do 1954 r. – praca na stanowisku profesora zwyczaj-

nego pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. 
 

Helena Radlińska zmarła 10 października 1954 r. i spoczywa na Cmen-

tarzu Powązkowskim w Warszawie. 

Trudny to czas dla kraju, kiedy szkołę wielokrotnie musiała zastępować 

biblioteka, a jej głównym przesłaniem było zwalczanie analfabetyzmu. Za-

danie to wiązało się z organizacją różnego rodzaju bibliotek oraz przygoto-

waniem kompetentnej kadry do realizacji stawianych im zadań. Doskonale-

nie i kształcenie w zawodzie bibliotekarza przebiegało głównie w Wolnej 

Wszechnicy Polskiej, natomiast regulacje prawne, dotyczące perspektyw 

rozwoju wszystkich sieci bibliotecznych, wprowadzone zostały na mocy 

długo oczekiwanej ustawy bibliotecznej Dekretu o bibliotekach i opiece nad 

zbiorami
1
, który dał szanse rozwoju i realizacji zadań pedagogicznych tym 

placówkom. 

 

Co znaczy książka? 

Wybierając się na spacer po mieście, niejednokrotnie mijamy witryny 

sklepowe wypełnione książkami. Wyjeżdżając na uroczystości szkolne, aka-

demie, konferencje interesuje nas jakie książki proponują nam kiermasze 

i do jakich nowych tytułów zapraszają przygotowane wystawki. Wreszcie, 

z okazji święta książek, bibliotek, spotkań autorskich i uroczystości szkol-

nych oczekujemy otrzymania nagrody książkowej, cieszymy się tym bar-

dziej, że w publicznym odbiorze wskazuje na autorytet intelektualny jej od-

biorcy. Mało kiedy zastanawiamy się jaką siłę ma książka i ile daje nam jej 

obecność. 

Wszystkie cztery wydania swojej pracy Książka wśród ludzi (1929 r., 

1934 r., 1938 r., 1946 r.). Helena Radlińska rozpoczyna słowami „Do poję-

cia Ojczyzna, należy książka”. Słowa te nadały kierunek jej pracy edukacyj-

nej w okresie, kiedy kryzys gospodarczy lat 20. i 30. zajrzał również na tere-

ny Polski i dotknął spraw związanych z książką. Na temat kryzysu książki 

w tamtym okresie pisały Wiadomości Literackie, Przegląd Księgarski, 

                                                           
1
 Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami z dnia 17 kwietnia 1946 r. (Dz.U. 

Nr 26 poz. 163, s. 291-295). 
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a 1928 r. przyniósł informację wydawniczą, że wyczerpały się już zapasy 

materiałów drukowanych. Drogę czytelnikom do książek zamykały obniżki 

pensji urzędniczych, bezrobocie i życie w biedzie. Właśnie na ten czas nie-

dostatku przypada intensywna praca pedagogiczna i organizatorska Heleny 

Radlińskiej, pseudonim Orsza. W swych wypowiedziach podkreślała, że 

książka i biblioteka są narzędziem pracy edukacyjnej w środowisku, pozwa-

lając na poprawienie stanu kulturalnego i uzyskanie awansu społecznego lu-

dzi. Już w latach 30. torowała szlak, jakim podąża dzisiejsze bibliotekar-

stwo, i już 100 lat temu przewidywała najważniejsze założenia współcze-

snego bibliotekarstwa publicznego twierdząc, że „miarą demokratyzacji kul-

tury jest traktowanie […] biblioteki na równi z – sądami, urządzeniami sani-

tarnymi itp.”
2
 Propagowana demokratyzacja wiedzy i kultury polega na udo-

stępnianiu najwartościowszej literatury wszystkim, i temu ideałowi pozosta-

ła wierna przez całe swoje życie
3
. Biblioteka jest środowiskiem wychowaw-

czym, którego działania wiążą się z różnymi aspektami społecznej i wycho-

wawczej roli książki, formami i metodami jej upowszechniania wśród czy-

telników. Zadania książki w edukacji społeczeństwa polskiego, upowszech-

nianie książek wśród ludzi, ocena ich treści ze względu na potrzeby czytel-

nika masowego, tworzenie możliwości łatwego dla wszystkich dostępu do 

książki, organizowanie przy wypożyczalniach czytelń, właściwej pracy 

z czytelnikiem, pomoc w samokształceniu, pomoc w pogłębianiu zaintere-

sowań i rozwijaniu nowych, inspirowanie ciekawymi tematami - to niektóre 

tylko założenia poruszane przez Helenę Radlińską w jej publikacjach i tezy, 

które nie straciły na swej aktualności
4
.  

 

Książka w procesie wychowania czytelnika 

Książka zajmuje ważne miejsce w życiu rodziny, jest najskuteczniejszym 

pomocnikiem wychowania
5
. Brak książki Autorka porównuje ze śmiercią 

niepodległego bytu społeczeństwa, natomiast rozkwit – wiąże z narastaniem 

miłości do słowa. Wyrażona wcześniej teza, dotycząca książki jako elementu 

pojęcia ojczyzny, wskazuje na szeroki  kontekst pedagogiczny środowiska 

                                                           
2
 H. Radlińska, Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa, Wrocław 1961, s. 206. 

3
 Zob. I. Lepalczyk, Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej, Łódź 1974, s. 21. 

4
 Zob. H. Orsza, Piśmiennictwo popularne w Polsce [w:] Praca oświatowa, jej za-

dania, metody, organizacja, Kraków 1913, s. 190; Tenże, Nasze biblioteki po-

wszechne, [w:] Praca oświatowa …, dz. cyt., s. 244.  
5
 Zob. H. Radlińska, Książka wśród ludzi, Warszawa 1946, s. 9. 
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życia człowieka. Dzięki odczytanym subiektywnym wizjom świata, poprzez 

wydobyte z dnia codziennego prawdy o człowieku, czytający wzbogaca wła-

sną psychikę, lepiej rozumie siebie i innych. Poznaje prawdę o życiu, o so-

bie, dzięki czemu lepiej rozumie własne problemy oraz problemy innych, 

potrafi celniej ulokować je na tle całości życia społecznego, wyróżnić wła-

sne troski i odnieść do cierpienia innych, ich gniewu czy radości (Rys. 1).  

 

Rys. 1. Zadania książki w procesie wychowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książka jako element wychowania pozwala wejść czytelnikowi w kulturę 

ogólnoludzką, dostarcza wzorów i modeli wyznaczających sposób bycia, 

określa kodeksy postępowania, podaje przykłady dla rozwiązywania pro-

blemów życia osobistego i grup społecznych. Uczy sztuki wyboru sprzecz-

nych opinii i interesów, „wskazuje źródła i cele współczesne i związki wza-

jemne”
6
. Książka jest narzędziem kształtowania uczuć, a jako „przenosiciel-

ka wartości, dzieląc się swą treścią, wzbogaca innych bez zatraty siebie”
7
. 

Helena Radlińska, przyznając książce funkcję integrującą społeczeństwo, 

                                                           
6
 Tamże, s. 14. 

7
 Tamże. 
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kształtującą uczucia i poszerzającą obiektywne środowisko życia, wyraźnie 

podkreśla jej ponadczasową wartość, książka obdarza wszystkich czytają-

cych, bez uszczerbku dla siebie
8
. 

 

Rodzaje książek wychowawczych 

Jakim cechom powinna odpowiadać książka, aby mogła spełniać zadania 

wychowawcze? Odpowiedź na pytanie zawiera definicja pojęcia, jakie Hele-

na Radlińska utworzyła dla książki bibliotecznej oraz podręcznika pozasz-

kolnego. 

 

Książki biblioteczne – to książki beletrystyczne i popularnonaukowe 

gromadzone w bibliotekach i przeznaczone dla masowego czytelnika. Stąd, 

aby realizować zadania wychowawcze, każda biblioteka powinna posiadać 

wyłącznie książki „o nieprzemijającej wartości treści i dobrym opracowaniu 

zewnętrznym”
9
. To przekonanie - o pedagogicznej roli książki w kształto-

waniu osobowości człowieka - wykluczało z obiegu bibliotecznego utwory 

małowartościowe. Aby zatem skompletowany księgozbiór biblioteki spełniał 

cele pedagogiczne, Helena Radlińska, w oparciu o diagnozę potrzeb i zainte-

resowań czytelników, propagowała schemat amerykańskiej prognozy po-

czytności książki obejmujący: jej szatę graficzną, konstrukcję, język i treść. 

Ważne również, aby książki usprawniały czytanie, dlatego nie powinny mieć 

mniej niż 100-150 stron. Format książki także powinien być odpowiedni, 

Antykwa - najlepszą do czytania  czcionką, papier mocny, solidna oprawa, 

tytuł na grzbiecie, ochronna okładka, zakładka z nadrukowaną ofertą na te-

mat innych wartych przeczytania książek, dzięki czemu czytelnik otrzyma 

informację na temat dostępności do innych książek tegoż autora. Tytuł 

książki powinien być ciekawy, zachęcający do duchowej podróży, jednak ty-

tuły wspólne, tj. prace pod redakcją mogą zacierać rzeczywisty obraz załą-

czonych tekstów. Aby zachować „osobowość poszczególnych dzieł”
10

 suge-

ruje, aby poprawić konstrukcję książki bibliotecznej. Zaleca wprowadzić 

bogate objaśnienia, przypisy i komentarze, odsyłacze wyłącznie na potrzeby 

studiujących, natomiast dla szerokiego odbiorcy książki bibliotecznej zaleca 

poprawność językową i unikanie żargonów, zwrotów obcojęzycznych. Suge-

                                                           
8
 Zob.  I. Lepalczyk, Pedagogika …, dz. cyt., s. 31. 

9
 H. Radlińska, Książka…, dz. cyt., s. 78. 

10
 Tamże, s. 87. 
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rowane elementy, powinny zdaniem Autorki, ułatwić pracę samokształce-

niową. Spośród wielu podejmowanych przez Helenę Radlińską badań empi-

rycznych, ważnym problemem badawczym było pytanie dotyczące stosunku 

czytelników różnych kategorii wiekowych do ilustracji w tekście. Otóż, jak 

wynika z badań, ilustracje zamazują treść odczytywaną przez dziecko z winy 

oka, które zatraca rytm pracy podczas czytania.  

Wolny dostęp do książek w bibliotece ułatwia czytelnikowi wybór spo-

śród wielu książek i otrzymanie tej poszukiwanej. Szczególnie, jeśli idzie 

o poszukiwanie materiałów zastępujących, uzupełniających i/lub wyczerpu-

jących materiał  szkolny. Tego rodzaju książką, posiadającą pewne cechy 

książki bibliotecznej jest podręcznik pozaszkolny, spełniający funkcję po-

mocową w samokształceniu, a uwarunkowany indywidualnym wysiłkiem 

czytelnika w tym procesie. Zarówno podręcznik szkolny, jak i pozaszkolny 

zawiera materiał wykładowy wyłożony systematycznie, ujęty w zakresy te-

matyczne ujawniające związek teorii z praktyką, po drugie, zawiera materiał 

podstawowy dla ułatwienia przyswajania materiału, trzecią cechą jest wska-

zanie czytelnikowi możliwości dalszego zdobywania wiedzy oraz ćwiczenia 

sprawdzające
11

.  Zaleceniem stawianym w samodzielnym pozyskiwaniu 

wiedzy jest to, aby nie był on podręcznikiem jedynym. Wręcz przeciwnie, 

powinien budzić zainteresowania tematyką i zachęcać do poszukiwania ko-

lejnych tekstów, troszczyć się o stałe podtrzymywanie podjętego wysiłku in-

telektualnego, uczyć dokonywania trafnych wyborów, uczyć wyrażania kry-

tycznych opinii i przekonań wobec poglądów i głoszonych idei przez auto-

rów książek.  

 

Wprowadzanie książki w życie człowieka  

Z upowszechnianiem czytelnictwa i promocją edukacyjnej roli książki 

wiązała się organizacja wprowadzania książki między ludzi. Działalność ta 

dotyczyła pracy stowarzyszeń i instytucji upowszechniających książkę i czy-

telnictwo. Do organizacji najbardziej aktywnie działających w okresie mię-

dzywojennym należał Komitet Propagandy Czytelnictwa, Komitet Główny 

Tygodnia Książki Polskiej i Sekcja Czytelnictwa i Bibliotek powołane przy 

Ministerstwie Oświaty. W latach 30. pojawił się jeszcze jeden rodzaj działa-

nia wspierającego czytelnictwo i dostarczanie książek i czasopism tym, któ-

rzy nie mogą sobie na nie pozwolić - przy Kole Warszawskiego Związku 

                                                           
11

 Zob. tamże, s. 102-103. 
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Bibliotekarstwa Publicznego powstała Sekcja Pomocy Bibliotecznej dla 

Bezrobotnych. Wprowadzanie książki między ludzi wiązało się z dwiema 

głównymi przesłankami: do biblioteki publicznej, powinni mieć dostęp 

wszyscy czytelnicy, bez względu na wiek: dzieci, młodzież, dorośli, osoby 

sędziwe oraz wszyscy obywatele kraju, niezależnie od statusu społecznego, 

a także środowisko osób niemogących sobie pozwolić na książkę, a miano-

wicie bezrobotni, dla których Helena Radlińska organizowała punkty biblio-

teczne. Dała tym samym wyraz swym poglądom pedagogicznym, że książka 

spełnia rolę kompensacyjną, profilaktyczną, resocjalizacyjną i rewalidacyj-

ną. Zainteresowanie środowiskami upowszechniania książki, w tym wśród 

osób bezrobotnych, świadczy o dostrzeżeniu przez Helenę Radlińską pilnej 

potrzeby prowadzenia badań w obszarze socjalnym i opiekuńczym w kon-

tekście trudów życia, wysokiego odsetka osób pozbawionych pracy. Ratunek 

dla godności ludzkiej widziała w oferowaniu książki odrywającej od co-

dziennego dramatu. Czytelnie dla osób bezrobotnych wyrażały zaintereso-

wania Heleny Radlińskiej środowiskami upowszechniania książki
12

. 

 

Instytucje „krążenia książek” 

Książki docierają do czytelnika w różnym okresie jego życia, w różnych 

chwilach i momentach oraz dzięki różnym środowiskom. Włączanie środo-

wiska w proces alfabetyzacji oznacza „nasycenie wartościami kultury” – to 

znaczy, że środowisko posiada instytucje, które pośredniczą  pomiędzy 

człowiekiem a dobrami kultury. Najsilniejszy kontakt człowieka z książką 

organizują trzy podstawowe środowiska: rodzinne, szkolne i biblioteczne 

(Rys. 2).  

 
 

Rys. 2. Miejsce książki w  różnych środowiskach życia człowieka 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Zob. I. Lepalczyk, Pedagogika …, dz. cyt., s. 36. 
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Głośne i wspólne czytanie książki w rodzinie 

Książki gromadzone latami w rodzinie pełnią funkcję łącznika pokoleń, 

są pamiątką czasów, które przeszły, dobrem ułatwiającym rozumienie poko-

leniowe, a w sytuacjach trudnych – nawet początek ochrony tego dobra. Bi-

blioteczki domowe są tym pomieszczeniem w domu, do którego zaglądają 

wszyscy członkowie rodziny, stąd, o ile dla części z nich literatura mogłaby 

się wydawać nieaktualna, dla innych jest nadal elementem wspomnień, fun-

damentem budowanej tożsamości, komponentem wzmacniającym radość 

życia, chęć trwania, dobrem wspólnym, które w różnym okresie pozwalało 

odkrywać świat i za każdym razem dawało szansę odkrywania go na nowo 

i za każdym razem nieco inaczej. Indywidualne, osobiste potrzeby członków 

rodziny stają się warunkiem nadającym kierunek i charakter gromadzonej li-

teratury, do której chętnie powracają, a następnie polecają innym z różnych 

powodów. Jest to jeden z ważniejszych powodów ostrożniejszego przepro-

wadzania selekcji księgozbioru domowego. 

Książki zbieraczy są jednymi z wielu przedmiotów, które otaczają człon-

ków rodziny w różnym okresie ich życia w zależności od potrzeby. Już 

w okresie dzieciństwa „raduje się nimi dziecko”
13

, niejednokrotnie wspiera-

jąc się ich mądrością, poszukując odpowiedzi w sytuacjach trudnych życio-

wo oraz podczas rozwiązywaniu problemów. Wraz z rozpoczęciem nauki 

szkolnej, podstawowej oraz studiów, a następnie w momentach pracy zawo-

dowej, zmienia się charakter gromadzonego księgozbioru, pojawiają się 

książki niezbędne do nauki, podręczniki szkolne, słowniki, encyklopedie, 

poradniki, ale i literatura piękna, powieści, poezje i wiele innych gatunków. 

W okresie późnej dorosłości, podczas odczuwania samotności, w okresie 

choroby, utraty osoby / osób bliskich, książka dodaje sił, nadziei,  jest źró-

dłem wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, a nawet twórczego.  

Istotnym elementem krzewienia kultury jest dobry zwyczaj głośnego 

i wspólnego czytania książek w rodzinie, które powinno być następnie 

wzmacniane dyskusjami nad czytanymi treściami. Atrakcyjną formą rozwo-

ju i żywego uczestniczenia w kulturze są rozmowy prowadzone w rodzinie 

na tematy przeczytane w książkach, czasopismach, zaobserwowane lub usły-

szane w radio, telewizji, reportażach ujawniających sprawy społeczne. For-

mą pielęgnowania potrzeby czytania i zintensyfikowania kontaktu czytelnika 

                                                           
13

 H. Radlińska, Książka…, dz. cyt., s . 197. 
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z książką przez całe życie, utrwaloną w środowisku rodzinnym wobec po-

szczególnych członków rodziny jest bibliofilstwo.  

 

Szkoła jako instytucja uczenia sztuki czytania i troski o alfabetyzację 

funkcjonalną 

Podstawową instytucją, której zadaniem jest nauczanie czytania jest szko-

ła. „Czytanie jest sztuką rozumienia treści wyrażonej za pomocą znaków 

[…] odnosi się do wszelkich rodzajów czytania: wzrokowego i dotykowego, 

czytania druku, pisma, map, «migania» głuchoniemych. W pojęciu czytania 

wzrokowego mieści się praca oka i praca myśli, przy czytaniu głośnym 

przybywa jeszcze praca organów mowy”
14

. Kontekst procesu czytania, a na-

stępnie spożytkowania tej sztuki w życiu ludzi doprowadził Helenę Radliń-

ską do poglądu, że nauczanie czytania jest ważne z uwagi na zwalczanie 

analfabetyzmu – „nieumiejętności użytkowania literatury” oraz zapobiegania 

powrotnemu analfabetyzmowi. Postaciami analfabetyzmu, które prowadzić 

mogą do wtórnego analfabetyzmu są brak wprawy w poszukiwaniu źródeł 

informacji, powierzchowne korzystanie ze słowa drukowanego, niechęć do 

podejmowania wysiłku czytania, powolność w czytaniu, niedostosowanie do 

tempa życia, potrzeba zmiennych podniet oraz nowości.  

Szkoła jako instytucja edukacyjna powinna uczyć sztuki czytania, korzy-

stania z książki i umiejętnego wykorzystywania innych materiałów, poza 

podręcznikiem, dla pozyskiwania informacji do wzbogacania własnej oso-

bowości
15

. Działania edukacyjne powinny dotyczyć nauczenia dzieci odkry-

wania możliwości nasycania życia poprzez książkę, wzbogacania siebie 

i rozwijania własnej twórczości, umiłowania tej formy dla rozwoju osobo-

wego.  

Szkoła powinna zadbać o uczenie różnych technik czytania i techniki 

pracy umysłowej. Najczęściej sposoby korzystania z książki przez ucznia 

kończącego szkołę dotyczą nabycia umiejętności orientowania się w całości 

tekstu po jego przeczytaniu, umiejętności przeżywania treści, nabycia umie-

jętności szukania w tekście odpowiedzi na nurtujące ucznia pytania, umie-

jętności studiowania tekstu oraz rozumienia przeczytanych informacji. 

Umiejętności te nie są w pełni opanowane, a zdaniem Heleny Radlińskiej 

                                                           
14

 H. Radlińska, Czytanie [w:] Encyklopedia Świat i Życie, red. Z. Łempicki, War-

szawa 1933. 
15

 Zob. H. Radlińska, Formy i metody wprowadzania książki między ludzi [w:] 

Książka w pracy oświatowej, Warszawa 1935, s. 9-10. 



DANUTA TOMCZYK 

- 204 - 

 

umiejętność wielu „czytelnych” jest pozorna – poza brakiem wprawy, nie 

znajdują przyjemności w czytaniu. Pomocą we wprowadzaniu w umiejęt-

ność rozumienia tekstu, przyswajania go i użytkowania służą praktyczne za-

lecenia dydaktyczne Heleny Radlińskiej (Rys. 3).  

 

Rys. 3. Zalecenia dydaktyczne dotyczące nauczania czytania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do powyższych zaleceń można dodać potrzebę uświadomienia dzieciom 

celu czytania, podania wskazówek praktycznych oraz uświadomienie prze-

biegu pracy wykonywanej podczas czytania, uczenie opanowywania zmy-

słów, kierowania uwagą, wyciągania wniosków
16

.  

Zainteresowanie techniką czytania wiąże się z uczynieniem tej sztuki ła-

twą i przyjemną. Helena Radlińska wskazała, że do realizacji tego celu pro-

wadzą dwie drogi: książka, której treść, ujęcie tematu, konstrukcja będą od-

powiadały zainteresowaniom czytelnika oraz redukcja wysiłku jakiego wy-

maga od czytelnika technika czytania. Miernikiem drugiej opcji jest wydaj-

ność czytania, będąca kompilacją szybkości i stopnia przyswajania treści 

oraz wyrobienia koncentracji uwagi, która z czasem przyjmuje postać nawy-

ku. Czytanie wzmaga sprawność, która przyczynia się do aktywniejszego 

udziału w życiu kulturalnym oraz - co ważne - ułatwia przeżywanie przeczy-

tanych treści, wyrażających się w coraz częściej świadomie wybieranych 

                                                           
16

 Zob. H. Radlińska, Książka…, dz. cyt., s. 140. 
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książkach. Uczenie sztuki wyboru książek do czytania stanowi ważne zada-

nie pedagogiki bibliotecznej. 

Zachęcanie dziecka do kontaktu z biblioteką szkolną pozwala w sposób 

systematyczny wprowadzać go w świat słowa drukowanego oraz przecho-

dzić do nowych, bogatszych źródeł informacji. Droga ta prowadzi do biblio-

teki publicznej. 

 

Biblioteka publiczna jako czynnik procesu wychowawczego w  śro-

dowisku lokalnym 

Biblioteka jest instytucją publiczną i zarazem instytucją społeczną. Aby 

utworzyć sieć bibliotek powszechnych, należy sięgnąć do „sił i środków, 

które wpływem osobistym wydobyć można z podłoża społecznego”
17

. Bi-

blioteka to nie tylko skarbnica książek, to również środowisko o wielkiej sile 

wychowawczej, to instytucja powołana do zaspakajania kulturalnych potrzeb 

człowieka i ważny środowiskowy czynnik procesu wychowawczego. Takim 

przekonaniem Helena Radlińska podkreślała społeczne, a nie wyłącznie 

biopsychiczne czynniki procesu wychowawczego, społeczne potrzeby wy-

chowania, ich związki z potrzebami materialnymi i duchowymi, potrzeby 

zawodowe, wynikające z podejmowanych ról społecznych
18

. Biblioteka pu-

bliczna pomaga zarówno w osobowym rozwoju człowieka, jak i ogólnym 

rozwoju społeczeństwa. Wprowadzanie czytelnika w świat książek, Helena 

Radlińska włączyła w szeroki proces uspołeczniania czytelnictwa.  

 

Rys. 4. Podstawowe zadania wychowawcze biblioteki publicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 H. Radlińska, Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa, Wrocław 1961, s. 199. 
18

 Zob. I. Lepalczyk, Pedagogika …, dz. cyt., s. 64. 
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Za podstawowe zadanie wychowawcze biblioteki uważała budzenie za-

ciekawień, które obejmują świat dążeń i poszukiwań czytelnika, będące wy-

razem potrzeby wyjścia poza zakres zadań codziennych i wejścia w nowe 

i nieznane kręgi. Zaciekawienie doprowadza do zainteresowań czytelni-

czych, wyrażających się świadomym poszukiwaniem książek pomagających 

czytającemu w rozwijaniu problemów życiowych i duchowych, zgodnie 

z jego aspiracjami, potrzebami i skłonnościami. Procesowi temu towarzyszy 

dowolnie skierowana uwaga, która wyzwala twórczość, wykorzystując 

asumpty środowiska zewnętrznego koniecznego dla własnego rozwoju. Na-

uczanie sztuki wyboru książki jest najważniejszym zadaniem wychowaw-

czym, ponieważ książka odpowiednia, to nie ta sama książka dla każdego. 

Jej wartość polega na roli, jaką pełni w określonej fazie życia człowieka, 

w procesie wzrostu i wrastania w społeczeństwo, w ramach funkcji społecz-

nych pełnionych przez czytelnika, związkach z kulturą, której jest wyrazicie-

lem
19

. Wśród sposobów uczenia wyboru książki ważną rolę odgrywa organi-

zacja działania pedagogicznego przebiegającego w bibliotece, uwzględniają-

ca właściwe przygotowanie pomieszczenia, jego wyposażenie, celowy 

i wszechstronny dobór literatury, odpowiedni dla wieku odbiorcy, różnorod-

ność możliwych form oddziaływania książki i innych narzędzi pomocni-

czych wzbogacających samodzielną pracę intelektualną czytelników, atmos-

fera przyjaźni dla czytelnika i książki, wszystkie zabiegi organizacyjne, 

techniczne i sprawnościowe bibliotekarza. Bibliotekarz wprowadzający 

w sztukę wyboru książki musi zapraszać swą postawą, nawet, jeśli jest ona 

niepopularna. To warunek, aby budował obraz biblioteki jako instytucji nie 

tylko dbającej o zachowanie ciągłości kulturalnej narodu, ale również był 

źródłem inspiracji duchowej dla czytelnika, osobą o wyraźnym oddziaływa-

niu na jego psychikę, procesy poznawcze, charakter i kierunkową stronę 

osobowości wyrażającą dążenia i aspiracje.  

Biblioteka publiczna jest instytucją edukacji pozaszkolnej, dla uczestnic-

twa w której nikt nie zmusza, lecz starannie zachęca. W tym celu, biblioteki 

publiczne stosują wiele atrakcyjnych metod pracy organizacyjnej i pedago-

gicznej: wolny dostęp do półek, rozwijają aparat informacyjny, poradnictwo 

                                                           
19

 Zob. H. Radlińska, Zaciekawienie i zainteresowanie [w:] Pierwsza Ogólnopolska 

Konferencja Oświatowa w sprawach samokształcenia, Warszawa 1946-1947, 

s. 68-74. 
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i koła samokształceniowe, współpracują z instytucjami i organizacjami spo-

łecznymi i oświatowymi (Rys 5)
 20

. 

 

Rys. 5. Metody pracy pedagogicznej z czytelnikami w bibliotece 

 publicznej  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wolny dostęp do półek, jest tematem wielu dyskusji, podejmowanym 

także przez Helenę Radlińską. System wolnego dostępu uznaje możliwość 

sięgania po książkę stojącą na półce, samodzielnego dokonywania wyboru 

spośród wielu książek na podstawie zewnętrznego oglądu, treści akapitów 

dostrzeżonych w tekście, które przyciągają wprawnego czytelnika, dostar-

czając jeszcze więcej atrakcyjnej oferty. Poza zwolennikami systemu wolne-

go dostępu do książki, istnieją jej przeciwnicy, do których należy między in-

nymi Walter Hofman, który wyróżniając trzy grupy czytelników: inteligen-

cję, proletariat i mieszczaństwo, przeznaczył im odpowiednie książki i kata-

logi. Próbował zbudować klasyfikację pozwalającą dotrzeć do książki sobie 

„bliskiej”. Swe przemyślenia opierał na trzech uzasadnieniach: pedagogicz-

nym – „tylko taka lektura może być owocna, która odpowiada duchowym 

potrzebom czytelnika; psychologicznym – „każdy człowiek ma określony 

                                                           
20

 Zob. I. Lepalczyk, Pedagogika …, dz. cyt., s. 38. 
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zakres zainteresowań”; dydaktycznym – „laik nie potrafi sobie wybrać ze 

skomplikowanego zbioru tego, co go interesuje”
21

.  

Przeciwnicy i zwolennicy systemu wolnego dostępu do książek szczegól-

ną uwagę zwracają na kilka argumentów, które ilustruje Tabela 1. 

 

Tabela 1. Argumenty „za” i „przeciw” systemowi wolnego dostępu  

do książek   
 

Wolny dostęp do półek 

zwolennicy przeciwnicy 

System zwiększa samodzielność wy-

boru czytelnika; 

Ogranicza rolę bibliotekarza jako wy-

chowawcy; 

Rozszerza krąg jego zainteresowań, 

ułatwiając sięganie do książek o po-

krewnej tematyce i z pogranicza; 

Umniejsza kontakt osobisty z czytelni-

kiem; 

Zmniejsza dystans wytworzony przez 

ladę biblioteczną między czytelnikiem 

a bibliotekarzem 

Stwarza zagrożenie sięgania przez czy-

telnika do książek zbyt trudnych, nieod-

powiednich do wieku, potrzeb; 

 

Zdaniem twórczyni pedagogiki społecznej stworzenie bliższego kontaktu 

czytelnika z książką, poprzez system wolnego dostępu do półek, jest dużą 

wartością. Poparła w ten sposób pracę pedagogiczną realizowaną we współ-

czesnych bibliotekach.  

Kolejną metodą pracy biblioteki publicznej jest system informacyjny. Na-

rzędziami wspierającymi czytelników w dokonywanych samodzielnie wybo-

rach są opracowywane przez bibliotekarzy klasyfikacje, mające na celu wy-

dobywanie istotnej treści i wartości obiektywnej książki
22

. Najłatwiejszy 

sposób dostarczania czytelnikom odpowiednich książek znalazł bibliopsy-

cholog Mikołaj Rubakin, opracowując typologię czytelników. Wg niego, 

recepcja czytanej literatury jest uzależniona od typu odbiorcy. Na tej pod-

stawie wyróżnił sześć typów odbiorców literatury: typ deduktywny – induk-

tywny, typ teoretyczny – praktyczny, typ idealistyczny – realistyczny, typ 

analityczny – syntetyczny, typ abstrakcyjny – konkretny, typ emocjonalny – 

trzeźwy
23

. Każdy z typów odbiorcy obiektywnych treści literatury odbiera je 

                                                           
21

 M. Walentynowicz, Podstawy…, dz. cyt., s. 87. 
22

 Zob. H. Radlińska, Książka…, dz. cyt., s. 117. 
23

 Zob. W. Goriszowski, Czytelnictwo i jego wpływ na wyniki nauczania, Katowice 

1963, s. 47. 
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w sposób subiektywny i dlatego inaczej reaguje. Jak zauważyła Helena Ra-

dlińska, nie istnieje taka klasyfikacja, która uwzględniałaby wszystkie po-

trzeby czytelników, ani też nie istnieje klasyfikacja, która by w pełni i na 

trwałe oddawała podział dla postępu nauk i rozwoju literatury. Sugerowała 

modyfikację i uzupełnienie funkcjonującej klasyfikacji dziesiętnej, uzasad-

niając potrzebą ułatwienia czytelnikowi drogę dotarcia do książki sobie „bli-

skiej”
24

. Innym narzędziem pełniącym rolę wychowawczą w bibliotece peł-

nią katalogi, które umiejętnie wydobywają treść książki oraz zapraszają czy-

telników do pogłębionych poszukiwań i dalszej eksploracji. W latach powo-

jennych, Helena Radlińska dokonała opracowania wielu katalogów rzeczo-

wych, potrzebnych dla celów dydaktycznych i naukowych w bibliotece 

Uniwersytetu Łódzkiego. Bibliografie zalecające są kolejnym narzędziem 

służby informacyjnej wspomagającym wybór książki przez czytelników. Ze-

stawienia literatury przygotowane przez Helenę Radlińską do prac nauko-

wych i popularnonaukowych, choć cenne, wskazują na wyłącznie formalne 

kryteria książek. Przygotowane zestawy powinny uwzględniać odrębność 

czytelników różnych bibliotek
25

.  

Helena Radlińska duże znaczenie przypisywała indywidualnemu porad-

nictwu oraz zespołom samokształceniowym, czyli tym grupom, które prze-

kształcają i ulepszają środowisko. Poprzez indywidualne poradnictwo 

między bibliotekarzem a czytelnikiem rodzi się więź, która umożliwia kie-

rowanie procesem samokształcenia, ułatwia bibliotekarzowi poznanie czy-

telnika. Tajemnica pedagogicznej roli indywidualnego poradnictwa odnosi 

się do tego, że tak jak czytelnik, tak i bibliotekarz wzbogaca doświadczenia 

i wewnętrzne przeżycia, poprzez sytuacje ułatwiające wymianę poglądów. 

Poradnictwo jest wspólnym dociekaniem istoty rzeczy, odkrywaniem praw-

dy i piękna, wspólnym poszukiwaniem wartości terapeutycznych zawartych 

w książce
26

. Helena Radlińska uznawała potrzebę indywidualizacji usług 

czytelniczych i poszukiwania nowych form pracy pedagogicznej. Widziała 

potrzebę stosowania metod działania bibliotecznego, które docierałyby do 

różnych grup czytelników. 

Terenem oddziaływania książki, bibliotekarza i biblioteki na grupę są 

wszelkiego rodzaju koła zainteresowań. Ten rodzaj aktywności jest dla bi-

                                                           
24

 Zob.  H. Radlińska, Książka…,dz. cyt., s. 120. 
25

 Zob. H. Radlińska, Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa, Wrocław 1961, 

s. 204. 
26

 Zob. I. Lepalczyk, Pedagogika …, dz. cyt., s. 41. 
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blioteki o tyle cenny, że powinien nadawać charakter i jakość gromadzonych 

w bibliotekach publicznych księgozbiorów, organizację pracy i budowany 

aparat informacyjny. Koła samokształceniowe są drogą do pokonywania 

trudności w budzeniu zainteresowań czytelniczych, przeciwdziałaniu analfa-

betyzmowi, kształtowaniu przeżyć estetycznych i emocjonalnych, rozwija-

niu uczuć życzliwości, empatii, ofiarności, miłości, poświęcenia, współczu-

cia czy życzliwości. Są narzędziem przekształcania rzeczywistości i ochrony 

wartości najcenniejszych
27

. Stąd ogromna rola biblioteki, aby udostępniać 

i podsuwać zespołom samokształceniowym takie podniety, zawarte w słowie 

drukowanym, które odpowiadają potrzebom, zainteresowaniom, zadaniom 

stawianym sobie przez zespół. Przykładem jest odczytywanie poezji na tle 

pięknej przyrody, odczytywanie fragmentów utworów literackich podczas 

wspólnych spotkań w bibliotece. Kształcenie intelektu i uczuć estetycznych 

czytelników jest procesem zachodzącym równolegle. Wskazówki metodycz-

ne opracowane przez Helenę Radlińską, związane z pracą kół samokształce-

niowych, dotyczą możliwości wykorzystania książki w zespołowej pracy 

umysłowej przy różnych formach działania: 

 organizowaniu odczytów, spotkań z autorami, uroczystości, 

wystaw, pokazów, wycieczek, przedstawień, dyskusji i hospita-

cji równolegle z udzielaniem wskazówek, wypożyczaniem 

książek, możliwościami łączenia wiedzy teoretycznej i prak-

tycznej; 

  wyciąganiu wniosków z każdej formy pracy oświatowej, dają-

cej podnietę dla myśli; 

  upowszechnianiu wiedzy związanej z popularyzacją techniki, 

przyrodoznawstwa, literatury, historii; 

  uzupełnianiu zestawami książek wykładu, realizacji długofa-

lowych programów samokształcenia; 

  wprowadzaniu w bibliotece innych ofert do systematycznego 

samokształcenia, realizowanego indywidualnie albo zespołowo.  

Szczegółowe zalecenia praktyczne dla kół samokształceniowych, w ra-

mach działalności pedagogicznej w bibliotece, Helena Radlińska wiąże z: 

 organizowaniem konkursów czytelniczych dla pobudzenia roz-

woju intelektualnego oraz emocjonalnego członków kół, przy 

zaleceniu stosowania zasady współpracy, a nie nagród; 

                                                           
27

 Zob. tamże, s. 44. 
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 dobieraniem lektur adekwatnie do zainteresowań i potrzeb 

członków koła; 

 kompletowaniem kilku książek na ten sam temat, wdrażaniem 

do zespołowego poszukiwania odpowiedzi, porównywania 

i wielostronnego podejścia do analizowanego problemu; 

 rozwijaniem dociekliwości w podjętym zagadnieniu poprzez re-

ferowanie książki, budowanie dalszych pytań, roztrząsanie nie-

jasności, kwestii spornych, poszukiwanie kolejnych książek 

w celu odnalezienia wszechstronnej odpowiedzi; 

 celowym organizowaniem dalszych poszukiwań w księgozbio-

rze, wśród książek, które są „nieznane – gnuśnieją w samotno-

ści”
28

; 

 wprowadzaniem członków zespołu w umiejętne wyjaśnianie 

i rozumienie pojęć, przy wykorzystaniu słowników i encyklo-

pedii oraz zadań dodatkowych proponowanych przez autorów; 

 oferowaniem książek trudnych pozwalających na przeprowa-

dzenie pogłębiających poszukiwań, kierowaniem na prowadze-

nie rozmów z innymi osobami oraz do własnych doświadczeń; 

 udzielaniem wszelkich wskazówek potrzebnych w procesie po-

szukiwania książek pomocnych w realizacji wspólnych zamie-

rzeń, np. wycieczek, a także drogą zdobywania umiejętności 

posługiwania się, np. planami, wykresami itp.  

Współpraca biblioteki publicznej z innymi instytucjami i organizacjami 

społecznymi i oświatowymi jest metodą pracy, realizującą dyrektywy prak-

tyczne wskazane przez Helenę Radlińską. Przykładami placówek wspoma-

gających proces rozwoju intelektualnego i emocjonalnego człowieka są kur-

sy, szkoły dla młodocianych i dorosłych, uniwersytety powszechne oraz do-

my kultury. Żywa biblioteka - to biblioteka związana ze swoim środowi-

skiem lokalnym, taka, która stara się dopomóc czytelnikom w „rozwijaniu 

uzdolnień i przezwyciężaniu trudności w pracach samokształceniowych, 

w zdobywaniu sztuki wartościowania i wyboru, […] w identyfikacji jej dą-

żeń z dorobkiem ogólnym przez ułatwienie zdobywania wiedzy i umiejętno-

ści”
29

. Brak współpracy z instytucjami, których celem jest organizacja życia 

kulturalnego, oświatowego czy rozrywkowego prowadzi do ograniczenia 

                                                           
28

 H. Radlińska, Książka…, dz. cyt., s. 154. 
29

 I. Lepalczyk, Pedagogika …, dz. cyt., s. 65. 
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możliwości oddziaływania pedagogicznego. Potrzeby kulturalne czytelni-

ków wymagają książek w każdej instytucji i we wszystkich środowiskach 

życia człowieka: w rodzinie, w szkole, podczas wypoczynku. Poza książka-

mi-przyjaciółkami czytelnicy potrzebują książek teoretycznych i praktycz-

nych, pogłębiających ich wiedzę techniczną, dających odpowiedź na pytanie 

„jak”
30

.  

 

Bibliotekarz – wychowawca i doradca czytelnika 

Helena Radlińska, tworząc najważniejsze dzieło swego życia, jakim nie-

wątpliwie było założenie w 1925 r. Studium Pracy Społeczno-Oświatowej 

Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, stworzyła ośrodek wszelkiej 

działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej w celu kształcenia biblio-

tekarzy, nazwany potem „warszawską szkołą badań”. Wykorzystała tam do-

świadczenia badaczy amerykańskich z badań nad relacją między kompeten-

cjami czytelniczymi a jakością czytania, testy odbioru opracowane przez 

Mikołaja Rubakina oraz techniki statystyczne od Waltera Hofmanna
31

.  

Wiele miejsca w swej pracy dydaktycznej i pisarskiej poświęciła osobie 

bibliotekarza jako narzędziu oddziaływania wychowawczego. Bibliotekarza 

rozumiała jako wychowawcę i pośrednika między książką a czytelnikiem, 

wychowawcę i organizatora życia społecznego środowiska, osobę o dużych 

kwalifikacjach w zakresie kultury ogólnej i umiejętności zawodowych. Jemu 

przypisywała rolę budzenia sił społecznych i wywoływania pragnienia 

przemian. Za wzorami belgijskimi twierdziła, że bibliotekarz zatrudniony 

w bibliotece dziecięcej, oświatowej, szpitalnej, sanatoryjnej, publicznej po-

winien być przede wszystkim wychowawcą, gdyż bibliotekarstwo mieści się 

w dziedzinie służby specjalnej tzw. „budującej”, czyli pragnącej z pomocą 

rozwinąć intelektualnie i moralnie społeczeństwo i jednostkę
32

. Poprzez czy-

tanie, dyskusje, wycieczki, badanie życia okolicy, własne doświadczenia jest 

on w stanie doprowadzić do przekształcenia środowiska siłami tego środo-

wiska. Uważała, że właśnie on, bibliotekarz – działacz, wychowawca, in-

struktor - dopomaga drugiemu człowiekowi i całym grupom w dokonywaniu 

oceny i właściwych wyborów. Nie widziała konieczności podziału bibliote-

karzy na grupę bibliotekarzy oświatowców i grupę bibliotekarzy naukowych. 

                                                           
30

 Zob. H. Radlińska, Książka…, dz. cyt., s. 255-256. 
31

 Zob. H. Radlińska, Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Warszawa 1964, 

s. 443. 
32

 Zob. I. Lepalczyk, Kształcenie bibliotekarzy w Belgii, „Bibliotekarz” 1959, nr 4. 
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Raczej zalecała podział ze względu na ich zainteresowania, orientację w za-

gadnieniach, koncentrację na czytelniku, tych zajmujących się teraźniejszo-

ścią i tych zaabsorbowanych przyszłością oraz przeszłością – konserwacją 

dorobku piśmienniczego.  

Naczelną zasadą dydaktyczną stosowaną w kształceniu bibliotekarzy na 

Studium oraz na WWP i Uniwersytecie Łódzkim, której Helena Radlińska 

nadała wysoką rangę było wiązanie teorii z praktyką. Program charaktery-

zował się otwartością i elastycznością ze względu na potrzeby i indywidual-

ne zainteresowania słuchaczy. Realizacji zajęć praktycznych, których celem 

była konfrontacja z rzeczywistością służyły hospitacje, praktyki, wycieczki, 

badania terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Praktyki zawodowe stu-

denci bibliotekoznawstwa realizowali w trzech typach bibliotek, po pierw-

szym roku studiów w wymiarze 300 godzin, i na podstawie praktyk formu-

łowali prawidłowości teoretyczne. Studenci szkolili się  ze znajomości róż-

nych typów bibliotek, czynności bibliotecznych, a także umiejętności upo-

wszechniania książek w instytucjach kulturalnych i oświatowych. Kim byli 

studenci bibliotekoznawstwa? Byli to ludzie w różnym wieku, różnych 

orientacji politycznych, ideologicznych, działacze oświatowi, społeczni, za-

wodowi, dojrzali wiekiem, o dużym poczuciu odpowiedzialności. Wyrazem 

świadomości zawodowej było utworzenie w 1917 r. Związku Bibliotekarzy 

Polskich.  

Tak jak w szkole, w procesie wychowania,  ważnym czynnikiem jest na-

uczyciel, tak w procesie wychowania bibliotecznego podobne miejsce zaj-

muje bibliotekarz – wychowawca i doradca czytelnika. Zarówno biblioteka-

rzy profesjonalistów, jak i przygodnych pracowników, pracujących we 

wszystkich typach bibliotek, miłośników książek i nauczycieli społecznie 

pracujących z czytelnikami nawet w małych bibliotekach, wszystkich ich łą-

czy służba człowiekowi, warunkowana jakością relacji do drugiego człowie-

ka, czytelnika. „Bibliotekarz służy żywemu człowiekowi, a nie martwym 

czcionkom odbitym na martwym papierze, jeżeli to twierdzenie będziemy 

w ten sposób pojmować, że książka w ręku bibliotekarza jest tylko środkiem 

prowadzącym do mózgu, do psychiki czytelnika – to rozumiemy, że naj-

pierwszym i najważniejszym obowiązkiem bibliotekarza jest informacja”
33

. 

Jak wyjaśnia Irena Lepalczyk, zastępując słowo informacja – pomocą w wy-

                                                           
33

 S. Kotarski, Pracownik biblioteki a czytelnicy (parę uwag o stylu pracy bibliotek 

oświatowych), „Bibliotekarz” 1955, nr 6, s. 164-171. 
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borze albo poradnictwem odczytamy ważną rolę bibliotekarza wychowawcy 

i doradcy. We współczesnej bibliotece „bibliotekarz staje się przewodni-

kiem i wychowawcą [...] Bez niego księgozbiór byłby martwy, nie byłby 

biblioteką”
34

. 
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Abstract 
Among many definitions of evaluation presented in contemporary meth-

odology literature, the author of this article implements her own understand-

ing of evaluation which may be used in the process of course education. 

Among two basic types of evaluation, categorized on the basis of time factor 

as shaping evaluation and summarizing evaluation, the author prefers the lat-

ter, that is, the assessment of the course education on the basis of the final 

results. The author also understands evaluation as regular self-reflection on 

one’s educational work, which should be the basis of planning the optimal 

didactic procedures which ensure continuous and stable development.  
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Podczas konstruowania i analizowania jakiegokolwiek procesu kształce-

nia spotykamy się z terminem „ewaluacja”
1
. Nie jest to pojęcie nowe, wy-

stępowało ono już dość dawno zwłaszcza w wojskowości i gospodarce. 

Ewaluacja należy do nauk stosowanych, posiada swoją metodologię zbiera-

nia informacji, kierując się określonymi zasadami czy procedurami i wycią-

gania na tej podstawie wniosków i uogólnień odnoszących się do warunków, 

przebiegu i skuteczności badanego procesu, jak również cechuje się tzw. na-

stawieniem praktycznym, czyli pierwszeństwem użyteczności praktycznej 

nad teorią. Innymi słowy możliwość praktycznego wykorzystania wniosków 

jest dla niej ważniejsza niż naukowa poprawność zbierania i przetwarzania 

informacji. Często nazywa się to postępowanie badaniem praktycznym
2
. 

Przez wiele lat wszelkie opracowania zamieszczane w literaturze peda-

gogicznej niewłaściwie tłumaczyły ewaluację jako kontrolę i ocenę, nie za-

uważając, że czym innym jest ocenianie, a czym innym ocena. Ogólnie mó-

wiąc ewaluacja - to po prostu proces oceniania lub bardziej precyzyjnie   - to 

proces zbierania danych, ich interpretacja w celu podjęcia określonych decy-

zji. W tym sensie ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. 

Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, ce-

lowe, planowe, jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji 

w odniesieniu do znanych celów
3
, kryteriów

4
 i wartości. Jeśli ewaluacja jest 

                                                           
1
 Zob. R. H. Davis, L. T. Alexander, S.L. Yelon, Konstruowanie systemu kształ- 

cenia, Warszawa 1983, s. 76 i nast; J. C. Munnally, Educational Measurement and 

Evaluation, New York 2007; M. Scriven, Goal-Free Evaluation [w:] E.R. House 

(ed.) School Evaluation: The Politics and Process, Berkeley 2013. 
2
 Takie sformułowanie pojęcia ewaluacji można znaleźć zarówno w rozporządzeniu 

MEN z dnia 23 kwietnia 2004 r. jak i w nowszym rozporządzeniu MEN z dnia 

7 października 2009 r. (ewaluacja: praktyczne badanie oceniające przeprowadzone 

w szkole lub określonej placówce oświatowej). 
3
 Najczęściej ewaluacja prowadzona jest w celu: zbadania potrzeb np. beneficjen-

tów, określenia kierunków i celów działań, poznania mechanizmów wdrażania 

programów i projektów, zwiększania efektywności okreslonych form kształcenia 

i całego procesu kształcenia, wspomagania procesu podejmowania decyzji, identy-

fikowania słabych i mocnych stron interwencji, określania stopnia zgodności 

z przyjętymi założeniami itd. 
4
 Kryteria ewaluacji mówią, co będzie podlegało ocenie (wartościowaniu).  

Najczęściej wykorzystywane kryteria to: trafność, efektywność, skuteczność, 

oddziaływanie (wpływ), trwałość efektów po zakończeniu procesu kształcenia. 

Zob. E. Błaszczyk-Kubielska., W.W. Kubielski., Pojęcie i istota efektywności 

kształcenia kursowego, „Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filo-

logia”, 2011, nr 5. 
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systematycznym zbieraniem informacji
5
, to umożliwia podejmowanie racjo-

nalnych działań jeszcze w trakcie ich realizacji. Na przykład, jeśli w trakcie 

procesu kształcenia kursowego okaże się, że przyjęte wcześniej założenia, 

metody, środki, formy nie będą w stanie zapewnić realizacji przyjętych 

wcześniej założonych celów, to wówczas możemy - a nawet jesteśmy zmu-

szeni - dokonać ich optymalizacji czy wręcz zamiany na takie środki, meto-

dy czy formy, które zapewnią pełną realizację przyjętych celów. Oszczę-

dzamy więc pieniądze, czas, a przede wszystkim zasoby ludzkie.  

Można też przyjąć, że ewaluacja jest wartościowaniem określonego pro-

cesu kształcenia, wiązaniem analiz logicznych (kryteria logiczne) i empi-

rycznych, jakościowych i ilościowych. Przy czym w odniesieniu do logicz-

nych kryteriów ewaluacji np. procesu kształcenia kursowego to wiązanie 

obejmuje ocenę: a) jasności sformułowania danego procesu, b) jego zasad-

ności, kompletności i spójności szczegółowych rozwiązań w ramach proce-

su, c) związku tych rozwiązań z ogólnymi celami danego typu placówki 

oświatowej oraz d) porównania danego procesu z innymi procesami. Kryte-

ria empiryczne z kolei są uzyskiwane przez obserwację, badania ankietowe, 

wywiady, pomiar postaw, pomiar dydaktyczny, eksperymenty treściowe 

i metodyczne
6
. Natomiast stosunki interpersonalne w relacji wykładowca 

kursant, stosunki międzyludzkie panujące w danej grupie kursowej itd. - to 

typowe dane jakościowe. Z kolei np. średnia wieku uczestników kształcenia 

kursowego, liczba wykorzystanych w procesie dydaktycznym materiałów 

programowych, liczba punktów uzyskanych w teście kompetencji, liczba 

godzin realizacji określonych treści programowych, liczba modułów tre-

ściowych, końcowe rezultaty kształcenia wyrażone w formie oceny szkolnej 

itd. - to dane ilościowe. A zatem ewaluacja to umiejętność systematycznego 

zbierania informacji z punktu widzenia przyjętych kryteriów, ich analizowa-

nia i wyprowadzania wniosków w celu usprawnienia, optymalizacji procesu 

kształcenia. Zdaniem MEN ewaluacja to ocena przydatności i skuteczności 

podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

                                                           
5
 Nasuwa się tu pytanie czy każda informacja będzie przydatna dla procesu ewalu-

acji? Aby sensownie odpowiedzieć na to pytanie niezbędnym w tym momencie 

staje się pytanie o cele ewaluacji, ale również o sposoby zbierania informacji, 

o odbiorców ewaluacji, jak również kryteria i wskaźniki oceny osiągniętych ce-

lów. 
6
 Zob. B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, Warszawa1999, s. 24. 
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w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań
7
. 

Pięć lat później, tj. w  2009 r. MEN podało bardzo skrótową definicję ewa-

luacji, a mianowicie, że jest ona praktycznym badaniem oceniającym, prze-

prowadzonym w szkole lub innej placówce oświatowej, zaś przedmiotem 

badań ewaluacyjnych są informacje o warunkach, przebiegu i skuteczności 

badanego systemu, procesu czy określonego przedsięwzięcia oświatowego
8
. 

Warto zaprezentować tu również inne pojęcia ewaluacji, na przykład 

H. Radmor
9
 podaje dwie definicje. Pierwsza z nich określa ewaluację, jako 

zbieranie, analizę, interpretację i formułowanie danych, co do natury, zna-

czenia i wartości tego co jest oceniane, przy zwróceniu odpowiedniej uwagi 

na aspekty i zagadnienia istotne dla zainteresowanych oceną stron. Nato-

miast druga definicja stwierdza, że ewaluacja próbuje opisać rezultaty (wy-

niki) końcowe zaistnienia ocenianych faktów zarówno z pozytywnej, jak 

i negatywnej strony. Szuka wyjaśnienia związków między nakładami i koń-

cowym rezultatem; porównuje rezultaty ze wstępnymi zamierzeniami. Moż-

na zatem powiedzieć, że ewaluacja dzisiaj w różnych językach i w różnych 

sytuacjach jest różnie definiowana. Obecnie można rozróżnić węższe lub 

szersze znaczenie tego pojęcia, które sprowadzają się do: wyjaśnienia po-

trzeb, oczekiwań, wymagań, oceny znaczenia projektu (stosunek między po-

trzebami a celami projektu) zebrania oczekiwań i wstępnych założeń, oceny 

stanu zadowolenia, oceny skuteczności (cele, oczekiwania a wyniki), oceny 

oddziaływań na otoczenie (praktyka), oceny opłacalności (stosunek nakła-

dów do zysku) itd.
10

 Można przyjąć na użytek niniejszego opracowania, że 

ewaluacja to odpowiednio zaplanowane, uściślone, systematyczne zbieranie 

i przetwarzanie (interpretacja) informacji o całokształcie procesu kształcenia 

                                                           
7
 Zob. rozporządzenie MEN z 23 kwietnia 2004 r. 

8
 Warto zauważyć, iż przedmiot badań skonstruowano w oparciu o założenia psy-

chologii poznawczej, według której każda działalność człowieka może być pod-

dawana badaniu z uwzględnieniem jednego z aspektów: efektu (nastawienie wyni-

kowe, skupienie się na skutkach), procesu (nastawienie na sam przebieg działań), 

oraz kontekstu (sytuacji, warunków działania). Z tego też względu MEN w wyma-

ganiach wobec szkół (Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 7 października 

2009 r. § 7 ust. 1) wyodrębniło obszar efektów, procesu i funkcjonowania szkoły 

w środowisku.  
9
 Zob. H. Radmor, Evaluation, Pergamon Educational Productions, 1990, s. 9.   

10
 Zob. Ch. Burkard, Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Fortbildungs-

maßnahme, tłum. K. Brudnik, K. Kafel, „Schulentwicklung und Schulaufsicht”, 

1994, nr 07. 
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kursowego (efektywności), którego zadaniem jest wyprowadzenie wiary-

godnych, trafnych i rzetelnych wniosków w celu podjęcia określonych decy-

zji utrzymania, zaniechania bądź optymalizacji badanego procesu kształce-

nia. Podjęcie decyzji jest ostatnim etapem w całym ciągu oceniania, po po-

miarze i osądzie (porównaniu z wzorcem). Wśród tych czynności należy 

zwrócić uwagę przede wszystkim na pomiar, który ma tutaj do spełnienia 

szczególną misję, a to dlatego, że jest najsilniej zorientowany na efektyw-

ność systemu kształcenia
11

. Jest on sposobem bezpośredniego poznawania 

osiągnięć uczestników kształcenia kursowego jako wyniku kształcenia, pod-

czas gdy inne czynności dają głównie obraz kontekstu osiągnięć kursantów. 

Kontekst ten, wobec uczestnika kształcenia kursowego, obejmuje najogól-

niej różnorodne uwarunkowania i zmiany towarzyszące osiągnięciom za-

równo zewnętrzne: warunki materialne i oddziaływania innych osób, jak 

i wewnętrzne: postawy i działania samego kursanta. 

Gdy analiza konstruowanego systemu kształcenia dokładnie odtwarza 

kroki procedury jego tworzenia takie jak: sformułowanie celów kształcenia, 

rozpoznanie stanu wyjściowego, wyodrębnienie czynników sprzyjających 

i zakłócających osiągnięcie przyjętych celów, wybór metod kształcenia oraz 

zapewnienie kontroli tego procesu, to wówczas możemy nazwać takie po-

stępowanie analizą systemową. Analiza ta zwykle nastawiona jest na poszu-

kiwanie przyczyn niezadowalającej skuteczności danego systemu czy proce-

su i prowadzi do ustalenia tzw. punktów krytycznych systemu (procesu) 

kształcenia, to jest trudności tkwiących w konstrukcji systemu, w poszcze-

gólnych składnikach sytuacji dydaktycznych lub w powiązaniach między 

tymi składnikami, istotnie obniżającymi jego skuteczność. Znalezienie – po-

przez analizę systemową – punktu krytycznego lub punktów krytycznych dla 

skuteczności systemu kształcenia nie gwarantuje, rzecz jasna, sukcesu w je-

go podnoszeniu. Ułatwia jednak działania na rzecz korzystnej zmiany w tym 

systemie czy procesie. Co nazwiemy zmianą systemową? Otóż, nazwiemy 

taką różnicę w stosunku do stanu poprzedniego, która dotyczy, bezpośrednio 

lub pośrednio, wszystkich elementów systemu i powoduje istotne zwiększe-

                                                           
11

 Zob. S. Messick, Validity [w:] Educational Measurement, red. R.L. Linn, Third 

Edition, Washington 1989, s. 67; R. H. Davis, L. T. Alexander, S.L. Yelon, 

Konstruowanie systemu kształcenia, Warszawa 1983; W. J. Popham, T. Husek, 

Implications of  Criterion-referenced Clarity, “Educational Measurement: Issues 

and Practice” 1994, nr 4, s. 77; W.W. Kubielski, Podstawy pomiaru konstruo-

wania i ewaluacji testu dydaktycznego, Warszawa 2006, s. 9 i s. 31. 
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nie jego skuteczności. A zatem obejmuje ona oddziaływanie w co najmniej 

jednym punkcie krytycznym systemu, który rzutuje na cały ten system
12

.  

Braki (dysfunkcje) systemów czy procesów kształcenia wykrywane są 

w toku różnych rodzajów ewaluacji. Jeśli kryterium podziału uczynimy czas, 

w którym prowadzi się ewaluację to wówczas możemy wyróżnić dwa naj-

istotniejsze dla teorii ewaluacji systemów dydaktycznych jej rodzaje, a mia-

nowicie ewaluację kształtującą i sumującą
13

. Pierwsza z nich - ewaluacja 

kształtująca (ang. formative evaluation) jest wartościowaniem, analizowa-

niem procesu kształcenia jako całości lub wybranych jego elementów w toku 

ich tworzenia i w trakcie ich trwania „in statu noscendi”. Chodzi o to, aby 

wyniki tego wartościowania mogły być wykorzystane do optymalizacji, 

ulepszenia, modyfikowania analizowanego systemu (procesu) czy określo-

nych działań jeszcze przed ich ostatecznym zakończeniem. A zatem ewalu-

acja kształtująca powinna rozpoczynać się możliwie jak najwcześniej i do-

konywana powinna być w sposób ciągły tak długo, jak długo praca nad sys-

temem nie zbliża się do końca. Ewaluacja kształtująca może mieć charakter 

całościowy lub wycinkowy. Natomiast ze względu na ograniczenia czasowe 

zbierania informacji posługuje się mniej rygorystyczną metodologią. Dlate-

go też wnioski z ewaluacji kształtującej są mniej pewne niż np. wnioski wy-

nikające z ewaluacji sumującej, ale podstawową ich zaletą jest to, że mogą 

być wykorzystane od razu.  

Drugi rodzaj ewaluacji, najkorzystniejszy dla teorii ewaluacji systemów 

dydaktycznych, to ewaluacja sumująca (ang. summative evaluation)
14

. Jest 

                                                           
12

 Zob. B. Niemierko, Wyniki kształcenia [w:] Sztuka nauczania , red. K. Kruszew-

ski, Warszawa 1991. 
13

 Zob. M. Scriven, Goal-free Evaluation [w:] School Evaluation…, dz.cyt.; 

S. Ubermanowicz, Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen, 

Poznań 2005. 
14

 W literaturze przedmiotu można wymienić także i inne rodzaje ewaluacji, np. ex-

ante – przeprowadzana jest przed realizacją określonego przedsięwzięcia, ocenia 

na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, bene-

ficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji,  

służy identyfikacji potencjalnych trudności, diagnozuje potrzeby i oczekiwania 

grupy docelowej itd.; ewaluacja mid-term - realizowana jest mniej więcej w poło-

wie wdrażania interwencji, poddaje analizie osiągnięte na tym etapie rezultaty, do-

konuje pierwszej oceny jakości realizacji projektu ( programu, przedsięwzięcia) 

ocenia poczynione na etapie programowania założenia (cele, wskaźniki), diagno-

zuje kontekst realizacji przedsięwzięcia itd.; ewaluacja ex-post - przeprowadzana 

jest po zakończeniu realizacji projektu ( programu, przedsięwzięcia),  ocenia na ile 
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ona wartościowaniem systemu dydaktycznego na podstawie jego wyników 

końcowych, na przykład na koniec całego procesu kształcenia. Odnosząc to 

na przykład do wartościowania procesu kształcenia kursowego ewaluacja 

sumująca polegać będzie na zebraniu i przeanalizowaniu informacji (danych 

empirycznych) w świetle przyjętych kryteriów logicznych i empirycznych 

w celu określenia efektywności procesu kształcenia kursowego w wybranym 

przedziale czasowym, po zakończeniu kursu (kursów). Ten typ ewaluacji ma 

swoje zalety, ale i wady. Zaletą jest ujęcie całości uzyskiwanych wyników, 

ale wadą jest brak sprzężenia zwrotnego, czyli możliwości dokonania ewen-

tualnych zmian w procesie kształcenia (już zamkniętym), jeśli okazałby się 

on mało efektywny. Może natomiast dostarczać informacji ważnej na przy-

szłość dla wykładowców, instruktorów praktycznej nauki zawodu, kursan-

tów, pracodawców, jak również dla twórców makrosystemów kształcenia, 

dla których – z uwagi na długowieczność tych systemów – stanowić ona 

może rodzaj ewaluacji bieżącej. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, ze 

ewaluacja sumująca może mieć charakter ewaluacji odroczonej, to znaczy 

dokonywanej po upływie pewnego czasu od zakończenia badań. Czas ten 

powinien być wystarczająco długi, by ujawniły się skutki działań, które nie 

są zauważalne bezpośrednio po ukończeniu badań. Dopiero po pewnym cza-

sie od zakończenia (badań - kursu) jesteśmy w stanie dowiedzieć się przy-

kładowo czy kurs wystarczająco dobrze przygotował jego absolwentów np. 

do samodzielnego podejmowania wyuczonych na kursie czynności bez po-

mocy osób drugich, samodzielnego planowania, organizowania czynności 

praktycznych na nowym stanowisku pracy, podejmowania odpowiednich 

decyzji organizacyjnych, wykonawczych itd. Można także przeprowadzić 

ewaluację po kilku latach od zakończenia kształcenia kursowego i zobaczyć, 

jak radzą sobie jego absolwenci w pracy, na konkretnych stanowiskach, czy 

awansowali, czy stali się profesjonalistami w danym zawodzie, jakie są opi-

                                                                                                                                        
udało się osiągnąć założone cele, skuteczność i efektywność, trafność przedsię-

wzięć i ich użyteczność, stanowiąc tym samym źródło użytecznych informacji 

przy planowaniu kolejnych działań; ewaluacja on going - wewnętrzna, zewnętrzna, 

diagnostyczna, strategiczna, operacyjna  itd.  Zob. S. Ubermanowicz, Ewaluacja 

splotowa InfoKultury…, dz.cyt.; B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, 

dz.cyt., s. 287; S. M. Downing, T. M. Haladyna, A Model for Evalu-ating High – 

Stakes Testing Programs: Why the Fox Should,”Educational Measurement: Issues 

and Practice” 1996, nr 1; J. C. Stanley, K. D. Hopkins, Educational and 

Psychological Measurement and Ewaluation, Englewood Cliffs, 1992 Prentice-

Hall. 
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nie o nich ich pracodawców itd. Ewaluacja odroczona ma swoje zalety, kie-

dy chcemy zbadać funkcjonowanie nowych rozwiązań czy koncepcji. 

W ludzkich działaniach występuje bowiem tzw. efekt zmiany. Polega on na 

tym, że kiedy pojawią się nowe, oczekiwane warunki, co do których spo-

dziewamy się, iż polepszą nasze działania, to w istocie w pierwszym okresie 

zmiany lepiej wykorzystujemy te nowe warunki. Po oswojeniu się ze zmianą 

jej wpływ na naszą pracę staje się mniejszy
15

. 

Reasumując ten fragment wypowiedzi można przyjąć, że odbiorcami 

ewaluacji kształtującej są przede wszystkim twórcy systemu kształcenia, jak 

i jego uczestnicy, a odbiorcami ewaluacji sumującej są społeczni „konsu-

menci” tego systemu. Z tego też powodu ewaluacja sumująca musi być do-

konywana bardzo starannie, obiektywnie i profesjonalnie, podczas gdy ewa-

luacja kształtująca bywa użyteczna nawet w tzw. „partyzanckiej”, mniej sys-

tematycznej formie, gdyż duża liczba powtórzeń odpowiednich działań może 

być ważniejsza niż ich dokładne przygotowanie. Ważne w tym jest przede 

wszystkim to, by ewaluacja sumująca potwierdzała słuszność wniosków 

z ewaluacji kształtującej. Jeżeli tak nie jest, może to znaczyć, że ewaluacja 

kształtująca prowadzona była w nieprawidłowy sposób. 

Dla  pełnego zrozumienia istoty ewaluacji należy jednoznacznie podkre-

ślić, że musi być ona działaniem zaplanowanym, a dokładniej każdy jej ro-

dzaj musi być zaplanowany w inny sposób. Planowanie ewaluacji pozwala 

określić, czemu ona ma służyć, jakiego rodzaju informacje i w jaki sposób 

będą zbierane oraz jak zamierza się spożytkować wnioski z ewaluacji tj. 

podjąć decyzję wprowadzenia nowych rozwiązań, zrezygnować z nich lub 

zachować dotychczasowe status quo. A zatem podstawowymi krokami 

w planowaniu ewaluacji powinno być kolejno: określenie, co będzie podle-

gało ewaluacji; postawienie pytań, na które szukamy odpowiedzi; sformuło-

wanie kryteriów wartościowania i obowiązujących standardów; ustalenie, 

jakie zagadnienia należy przeanalizować w celu udzielenia odpowiedzi na 

pytania ewaluacyjne; zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji (do-

bór próby, badanie dokumentów, obserwacje itd.); wybranie technik pracy 

(ankietowanie, prowadzenie wywiadów, obserwacje, analiza dokumentów); 

opracowanie narzędzi (kwestionariuszy ankiet, wywiadów, scheduł, dzienni-

ków obserwacyjnych, testów kompetencji itd.); przygotowanie harmono-

gramu ewaluacji oraz narzędzia tzw. monitoringu sprawdzającego czy 

                                                           
15

 Zob. G. Braun i in., A Report on Approach to Formative Evaluation, Drahm 1996. 
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otrzymujemy istotne i ważne z punktu widzenia prowadzonej ewaluacji in-

formacje i dane empiryczne. Taki tok postępowania pozwala maksymalnie 

i racjonalnie wykorzystać czas poświęcony na przeprowadzenie badań, 

umożliwia także uzyskanie dostatecznie istotnych, rzetelnych, wiarygodnych 

i w miarę obiektywnych materiałów badawczych
16

 i co najważniejsze - może 

ustrzec przed prowadzeniem ewaluacji mało efektywnej. Bowiem należy 

zdawać sobie sprawę, że jakość i ilość zbieranych informacji na temat proce-

su kształcenia kursowego stanowić będzie o wartości ewaluacji jako całości. 

A zatem ewaluacja w tym rozumieniu ma spełnić nie tylko funkcję informa-

cyjną, ale też motywacyjną, korekcyjną i selekcyjno-prognostyczną. A zatem 

w wyniku przeprowadzonej ewaluacji (systematycznego zebrania danych 

ilościowych i jakościowych oraz ich analizy i oceny) można starać się od-

powiedzieć na podstawowe pytanie: Jaka jest dotychczasowa (dzisiejsza) 

efektywność nauczania - uczenia się w formach kursowych? Odpowiedź na 

to pytanie wytyczy dalsze postępowanie badawcze, zmierzające do stworze-

nia modelu kursu i zbadania jego efektywności.  

Na zakończenie tych krótkich rozważań na temat ewaluacji warto dodać 

jeszcze jedno spostrzeżenie, a mianowicie takie, że w rozważaniach teore-

tycznych spotykanych w literaturze, poprzez ewaluację rozumie się najczę-

ściej takie sposoby działania, za pomocą których jesteśmy w stanie przeana-

lizować np. kształcenie kursowe i jego efektywność w kontekście oceny re-

alizacji celów. O ile w teorii poświęca się temu zagadnieniu coraz więcej 

miejsca, to rozwój praktyki w tej dziedzinie nie jest jeszcze zadawalający. 

Jedną z poważnych przyczyn takiego stanu rzeczy - niechęci wobec stoso-

wania ewaluacji - jest sposób traktowania jej w przeszłości. W pierwszej ko-

                                                           
16

 W niniejszym opracowaniu materiał badawczy rozumiany jest w trzech znacze-

niach jako: 1) materiał surowy, zgromadzony w wyniku postępowania badawcze-

go, lecz nie opracowanym pod względem statystycznym 2) materiał opracowany 

statystycznie i ukazujący pewne prawidłowości badanego zjawiska oraz 3) mate-

riał opracowany opisowo – analitycznie i stanowiący tzw. pełny materiał dowo-

dowy wraz ze stwierdzeniami badawczymi i wnioskami. Materiał surowy, opra-

cowany statystycznie oraz opisowo-analitycznie, to ten sam materiał badawczy, 

stanowiący jednolitą całość z wyróżnieniem tylko trzech jego postaci ujawniają-

cych się w toku jego opracowania naukowego. Tak rozumiany materiał badawczy 

traktowany był zawsze całościowo. Zob. W. W. Kubielski, E. Błaszczyk – Kubiel-

ska, Etapy postępowania badawczego w pedagogice empirycznej i ich charaktery-

styka, Szczecin 2010, s. 160 i nast. 
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lejności ewaluacja stanowiła obszar badań naukowych
17

 lub była formą ze-

wnętrznej kontroli i oceny
18

. Natomiast ewaluacja rozumiana jako refleksja 

nad własnym działaniem odgrywała rolę drugorzędną, mimo że nie od dziś 

wiadomo, iż systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną stano-

wi podstawę racjonalnego planowania i rozwoju
19

. A zatem łatwo zauważyć, 

iż istnieje ścisła współzależność i spójność między tymi trzema elementami 

ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia autorefleksji ukierunkowanej na 

rozwój. 
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Abstract 

The article presents the issue of using objective criteria to assess the ef-

fectiveness and quality of course education. The debate in the article focuses 

on two subjective criteria and the motivation to choose course education. It 

also discusses the learning process, intellectual potential, and perception and 

psychomotor skills of the participants in course education. This brief analy-

sis is consciously limited to subjective criteria and leaving out other criteria, 
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immanently connected with the effectiveness of course education. Thus, the 

authors cannot offer a definite answer to the question posed in the title; how-

ever, the article offers auxiliary information of a detailed understanding of 

the discussed problem.  

 

 

Zawsze, kiedy chcemy określić wartość jakiegokolwiek kształcenia, 

przebiegającego w formach kursowych, pierwszą czynnością jest określenie 

pewnych kryteriów, które stanowić będą jego obiektywną miarę (normę). 

Można przyjąć, że najbardziej ogólnym kryterium oceny wartości kształce-

nia kursowego lub inaczej jego efektywności będą cele kształcenia poszcze-

gólnych kursów. Można zatem traktować cele kształcenia jako ogólne wy-

tyczne do określania ogólnych kryteriów efektywności kształcenia kursowe-

go. Samo sformułowanie „ogólne kryteria” sugeruje, iż nie będzie to podej-

ście ani precyzyjne, ani rzetelne, ani też trafne. A zatem do określenia moż-

liwie rzetelnej i obiektywnej oceny efektywności kształcenia kursowego nie-

zbędne są bardziej precyzyjne kryteria, które można wyprowadzić z istoty 

efektywności kształcenia. Jeśli przyjmiemy, że efektywność kształcenia kur-

sowego jest syntetycznym miernikiem charakteryzującym wewnętrzne 

(normatywne – efektywność procesu kształcenia kursowego w czasie jego 

trwania) jak i zewnętrzne (funkcjonalne – efektywność operatywna po za-

kończeniu procesu kształcenia kursowego) rezultaty tego procesu, to kryteria 

ich pomiaru muszą również podlegać odpowiedniej dyferencjacji w zależno-

ści od przyjętego rodzaju efektywności
1
. I tak - kryteriami efektywności 

normatywnej, diagnostycznej będą kryteria subiektywne związane z cechami 

osobowymi uczestników kształcenia kursowego, takie jak motywy wyboru 

kształcenia w formach kursowych, ogólne zdolności do uczenia się, posta-

wy. Do innych można zaliczyć zakres przyswojonej wiedzy, stopień opano-

wania wyuczonych umiejętności, czas związany z ich opanowaniem, wyro-

                                                           
1
 Pojęcia: efektywność wewnętrzna, normatywna, dydaktyczna, formalna, diagno-

styczna jest to efektywność w czasie kształcenia; efektywność zewnętrzna, fak-

tyczna, funkcjonalna, operatywna, zawodowa, praktyczna, jest to efektywność po 

zakończeniu procesu kształcenia kursowego. Zob. Efektywność kształcenia zawo-

dowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, red. U. Jeruszka, Warszawa 2007; 

Zob. K. Denek, Efektywność kształcenia w szkole wyższej i jej określanie,  „Życie 

Szkoły Wyższej” 1983, nr 11; J. Gnitecki, Wprowadzenie do metod badań w na-

ukach pedagogicznych, Poznań 2006. 
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bienie postaw społeczno-zawodowych przewidzianych odpowiednim pro-

gramem kształcenia kursowego, trwałość i umiejętność zastosowania wiedzy 

i umiejętności w praktyce czy też umiejętność wykorzystania wiedzy 

w sytuacjach niestandardowych, rozwój samodzielnego myślenia i działal- 

ności twórczej, stopień wdrożenia do permanentnego uzupełniania wiedzy, 

jak również kryteria organizacyjno-techniczne takie jak: jakość programów 

nauczania, strategie prowadzenia zajęć, kadra dydaktyczna, infrastruktura 

dydaktyczna itd. Natomiast kryterium efektywności funkcjonalnej będzie 

ogólne kryterium stopnia przygotowania absolwentów kształcenia kursowe-

go do pracy zawodowej zaś kryteriami szczegółowymi będą kryteria wyni-

kowe kształcenia kursowego odnoszące się do: skuteczności, sprawności, 

ekonomiczności, jakości czy użyteczności społeczno-zawodowej tego 

kształcenia. Oczywiście lista kryteriów nie jest wyczerpująca, w zależności 

od przyjętego kontekstu metodologicznego badania efektywności kształcenia 

kursowego (minimalistycznego lub maksymalistycznego) można przyjąć 

również i inne kryteria takie jak: wydajność pracy, samodzielność i inicjaty-

wa w działalności zawodowej, zadowolenie z wykonywanej pracy itd.
2
 

W artykule spróbujmy skupić się na dwóch wybranych kryteriach subiek-

tywnych, tj. motywach wyboru kształcenia w formach kursowych oraz zdol-

nościach umysłowych, percepcyjnych i psychomotorycznych uczestników 

tegoż kształcenia. 

Analizując pierwsze z kryteriów subiektywnych efektywności kształcenia 

kursowego, związane z cechami osobowościowymi uczestników kursów, 

odwołamy się tu do osiągnięć współczesnej psychologii i dydaktyki. Istot-

nymi pojęciami zasługującymi w tym względzie na uwagę są: motywy wy-

boru kształcenia kursowego i motywacji uczenia się, a w zasadzie ich po-

ziom - poziom zdolności intelektualnych uczestników kształcenia kursowe-

go, poziom ich zdolności percepcyjnych i psychomotorycznych, jak również 

poziom postaw
3
. 

                                                           
2
 Zob. R. L. Linn, Criterion-Referenced Measurement: A Valuable Perspective 

louded by Surplus Meaning, „Educational Measurement: Issues and Practice” 

1999, № 4. 
3
 Lista pojęć przynależna do kryterium subiektywnego jest dłuższa. Zob. K. Denek, 

Pomiar efektywności kształcenia w szkole wyższej, Warszawa 1980; J. Gnitecki, 

Efektywność kształcenia, Poznań 1983; J. Gnitecki, Zarys metodologii badań 

w pedagogice empirycznej, Poznań 1993; J. Gnitecki, Wprowadzenie do metod..., 

dz. cyt. 
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Pierwszym pojęciem wchodzącym w skład kryterium subiektywnego są 

motywy zarówno wyboru kształcenia kursowego, jak i uczenia się. Motywa-

cja jest niezwykle złożoną i obszerną dziedziną badań o wielu aspektach 

i ogromnej aparaturze pojęciowej. Motywami nazywa się  bowiem instynk-

towne impulsy, biologiczne popędy, a na równi z nimi - przeżywanie emocji, 

dążenia, pragnienia i cele życiowe. Określenie pojęcia motywu jest więc 

często sprawą umowną i zależy od założeń teoretycznych oraz podjętej pro-

blematyki badań. Przytoczmy kilka definicji tego pojęcia, A. P. Sperling de-

finiuje motyw, jako tendencję jakiejś czynności zapoczątkowanej popędem, 

a zakończonej zmianą przystosowawczą
4
. Natomiast według W. Okonia mo-

tyw to swoisty stan organizmu pobudzający jednostkę (jednostki) do działa-

nia, który ma zaspokoić jakąś potrzebę
5
. Z kolei J. Reykowski określa mo-

tyw, jako pojęcie ogólne, oznaczające takie zjawiska jak: intencja, zamiar, 

chęć, pragnienie, życzenie, zainteresowanie czymś czy obawa przed czymś
6
. 

Z kolei według L. Niebrzydowskiego motyw to „pragnienie powstałe pod 

wpływem wewnętrznych stanów lub zewnętrznych sytuacji, wyrażające się 

w czynnym dążeniu do wykonania określonego działania dla realizacji ja-

kiegoś celu”
7
. Natomiast K. Obuchowski za motyw uważa zwerbalizowanie 

celu i programu umożliwiającego danej jednostce podjęcie określonej czyn-

ności itd.
8
 Oczywiście istnieje wiele definicji motywu w zależności od tego, 

w jakim układzie warunków jest on rozpatrywany i jakiej dziedziny nauki 

dotyczy. Dlatego też w celu możliwie jednoznacznego interpretowania np. 

materiałów zebranych z badań nad oceną wartości kształcenia kursowego 

należy przyjąć rozumienie motywu oraz ustalić zakres, w jakim motywy 

wyboru formy kształcenia kursowego oraz uczenia się kursowego będą roz-

patrywane. W tym opracowaniu przez motyw będziemy rozumieć układy 

podniet działających jako siła dynamiczna pobudzająca jednostkę do nauki 

i ukierunkowująca jej działania zgodnie z założonymi wcześniej do realizacji 

celami kształcenia. A zatem jeśli przyjąć, że motywy są układem podniet 

                                                           
4
 Zob. A. P. Sperling, Psychologia, Poznań 1995, s. 270. 

5
 Zob. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987, s. 186. 

6
 Zob. J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa 1970, s. 15. 

7
 Należy tu zaznaczyć, iż L. Niebrzydowski przedstawił swoją definicję motywu 

opierając się na analizie wielu definicji znajdujących się w literaturze przedmiotu. 

L. Niebrzydowski, Wpływ motywacji na uczenie się, Warszawa 1974, s. 24. 

L. Niebrzydowski, Psychologia wychowawcza i społeczna, Zielona Góra 1995, 

s. 183. 
8
 Zob. K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1966, s. 25. 
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pobudzających człowieka do działania, to powinno istnieć silne powiązanie 

między motywami a końcowymi efektami kształcenia. Analiza literatury 

psychologicznej potwierdza, że osoby uzyskujące dobre wyniki w nauczaniu 

i uczeniu się odznaczają się zwykle silną motywacją i odwrotnie - słaba mo-

tywacja wpływa na niską efektywność nauczania uczenia się i w konse-

kwencji na słabe końcowe rezultaty tego procesu
9
. Można w takim razie za-

łożyć, że po pierwsze, układ podniet stanie się głównym motorem aktywno-

ści własnej uczestnika kształcenia kursowego, która to aktywność zostanie 

ukierunkowana na osiągnięcie założonych celów (wyników końcowych) 

w zakresie wiadomości, umiejętności i nawyków oraz po drugie, znajomość 

motywów, jakimi kierowali się uczestnicy kształcenia kursowego przystępu-

jąc do kształcenia w formach kursowych, jak i poziom motywów uczenia się 

pozwoli uzyskać informacje o uczestnikach kształcenia kursowego, ich am-

bicjach, aspiracjach, zamiarach, lękach czy niepokojach
10

. Pozwoli również 

przewidywać ich osiągnięcia, co z kolei umożliwi podjęcie zabiegów opty-

malizujących sam proces kształcenia kursowego. Można również założyć, że 

poziom motywacji wyboru form kształcenia kursowego, jak i poziom moty-

wacji uczenia się wpływają w sposób istotny na jakość tego kształcenia. Po-

ziom ten wyznaczają motywy poznawcze, społeczne, ambicjonalne, prak-

tyczno-zawodowe, jak również - w większym lub mniejszym stopniu - mo-

tywy lękowe. A zatem można przyjąć, że najistotniejszą z motywacji, mają-

cą zasadniczy wpływ na efektywność kształcenia – obok motywów związa-

nych z wyborem tej formy kształcenia – jest poziom motywacji uczenia się, 

który zależy między innymi od:  

 jasno, precyzyjnie i konkretnie sformułowanych celów kształce-

nia kursowego (kursu); 

                                                           
9
 Zob. W. Budachowska, Z. Włodarski, Psychologia uczenia się. Przegląd badań 

eksperymentalnych i teorii, Warszawa 1970, s. 140 i nast.; R. Rusiecki., Motywy 

wyboru zawodu, „Edukacja i Dialog” 1997. 
10

 Warto zaznaczyć, że motywy uczenia się, a zwłaszcza poziom tej motywacji może 

mieć istotny wpływ na końcowe rezultaty kształcenia. Wysoka motywacja sprzyja 

dobrym końcowym rezultatom kształcenia, a nadmierna motywacja może przy-

czynić się do obniżenia końcowych wyników kształcenia. Zob. W. Budachowska, 

Z. Włodarski, Psychologia uczenia się ..., dz. cyt.; Z. Zaborowski, Wstęp do meto-

dologii badań pedagogicznych, Warszawa 1973, s. 23; D. F. Dansereau, Learning 

strategy research [w:] Thinking and learning skills, red. Segel, S. Chipman, 

R. Glaser, Hillsdale Erlbaum 1995; M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii 

badań pedagogicznych, Kraków 2006, s. 56 i nast. 
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 trafnego doboru nowoczesnych metod, form i środków przeka-

zu wiedzy i umiejętności stymulujących kursantów do sponta-

nicznej aktywności; 

 pobudzania ciekawości i zainteresowania uczestników kształce-

nia kursowego nauczanym zawodem; 

 wglądu w praktyczną wartość danego rodzaju wiedzy i umiejęt-

ności; 

 przekonania kursantów o praktycznej przydatności zdobywanej 

wiedzy i umiejętności; 

 uzyskanych opinii od absolwentów uczestników kształcenia 

kursowego; 

 postaw wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawo-

du; 

 zapewnienia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej naucza-

nia i uczenia się; 

 kontrolowania napięcia i efektywnego gospodarowania cza-

sem
11

.  

W literaturze przedmiotu wymienia się również  inne elementy procesu 

kształcenia kursowego, mające wpływ na poziom motywacji uczenia się ta-

kie jak: odpowiednio opracowane treści kształcenia, właściwie rozłożony 

materiał nauczania, prowadzenie zajęć w terminach odpowiadających 

uczestnikom kursów, odpowiedni dobór kadry przygotowanej zarówno 

w zakresie przedmiotowo-teoretycznym, jak i praktycznym, dobre przygo-

towanie zawodowe i pedagogiczne kadry do prowadzenia zajęć dydaktycz-

no-wychowawczych z dorosłymi, ale i szczególne predyspozycje osobowo-

ściowe kadry do pracy na kursach, jak i twórczą postawę i szacunek dla słu-

chaczy kursów
12

. 

Jak widać z tego krótkiego zarysu, motywy uczenia się są mniej lub bar-

dziej złożone i w różnym stopniu uzależnione od chwilowej sytuacji uczące-

go się, jak i od jego osobistego doświadczenia. Nie ulega także wątpliwości, 

                                                           
11

 Zob. A. C. Ornstein, F. P. Hunskis, Program szkolny: Założenia, zasady, proble-

matyka, Warszawa 1998, s. 67; R. Rusiecki, Motywy wyboru zawodu, dz. cyt.; 

G. Sołtysińska, Bezrobotni absolwenci, Warszawa 1996. 
12

 Zob. Edukacja wobec rynku pracy. Realia – możliwości – perspektywy, red. 

R. Gerlach, Bydgoszcz 2003, s. 126-127; S. M. Kwiatkowski, Kształcenie zawo-

dowe – wyzwania, priorytety, standardy, Warszawa 2006 s. 27; S. M. Kwiatkow-

ski, A. Bogaj, Pedagogika pracy, Warszawa 2007. 
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że zarówno motywy podejmowania kształcenia w formach kursowych przez 

uczestników tego kształcenia, jak i poziom motywów uczenia się stanowi 

podstawowy komponent efektywności kształcenia kursowego w ogóle. Czę-

sto bowiem przyczyną podejmowania kształcenia w formach kursowych jest 

przymus wynikający z wymagań kwalifikacyjnych ustalony przez określone 

akty prawne, które nakładają na pracownika konieczność okresowego do-

kształcania się i doskonalenia. Innym motywem może być konieczność uzu-

pełniania wiedzy, jak również umiejętności zawodowych wynikających 

z dokonującego się postępu technicznego, technologicznego i organizacyj-

nego. Istotnym motywem może być również ambicja zawodowa wynikająca 

z chęci bycia lepszym, bezinteresowna potrzeba zdobywania wiedzy oraz 

umiejętności, jak również zamiar osiągnięcia lepszych efektów w dotychczas 

wykonywanej pracy. 

Zagadnienie motywów uczenia się uczestników kształcenia kursowego, 

tak jak wszystkich motywów warunkujących działania jednostki, jest istotne 

dla rodzaju i charakteru tego działania. Nie ulega zatem wątpliwości, że od 

wartości i siły motywów zależeć będzie jakość procesu kształcenia na kur-

sach, a więc jakość i dynamika pracy, z jaką jednostka będzie starała się po-

konywać trudności w procesie nauczania uczenia się. 

Drugim niezwykle istotnym pojęciem wchodzącym w skład kryterium 

subiektywnego są zdolności
13

 uczestników kształcenia kursowego. Termin 

zdolności jest pojęciem wieloznacznym. W literaturze psychologicznej zdol-

ność pojawia się co najmniej w czterech ujęciach. W ujęciu pierwszym, 

zdolność ujmowana jest w aspekcie poziomu sprawności funkcjonowania 

jednostek w porównywalnych sytuacjach, bez poszukiwania przyczyny róż-

nic między ludźmi, w tym zdolność bywa ujmowana jako synonim sprawno-

ści i szybkości w działaniu, jako większa (lepsza) pojemność niektórych 

procesów poznawczych, zdolność bywa też kojarzona z wyższą jakością, 

głębokością i rozległością operacji intelektualnych. Drugie ujęcie dotyczy 

możliwości wykonania czegoś przez jednostkę. W tym ujęciu zdolność może 

być rozumiana jako: aktualna (tu i teraz) możliwość wykonania czegoś, jako 

potencjalna możliwość nabycia umiejętności, której jednostka jeszcze nie 

posiada oraz jako maksymalny poziom osiągnięć (górny pułap), do którego 

może dojść jednostka, dzięki zadatkom wrodzonym, w optymalnych warun-

                                                           
13

 W psychologii - możliwość uzyskania spodziewanych wyników przy wykonywa-

niu danych czynności w określonych warunkach zewnętrznych. 
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kach i przy odpowiednim treningu. Z kolei trzecie ujęcie dotyczy aspektu in-

strumentalnego, w którym zdolności sprowadza się do względnie trwałych 

właściwości procesów poznawczych: jest to układ poznawczych właściwości 

jednostki, stanowiących przyczynę niejednakowych rezultatów w uczeniu 

się i działaniu oraz jest to iloraz inteligencji powyżej przeciętnej. Ostatnie 

ujęcie zdolności ujmuje ją jako właściwość złożoną i wielostronnie uwarun-

kowaną. W tym ujęciu, zdolności są to indywidualne właściwości osobowo-

ści człowieka, które zapewniają zróżnicowane osiągnięcia w jakiejś dziedzi-

nie. Inaczej mówiąc, za poziom osiągnięć człowieka są odpowiedzialne nie 

tylko jego lepsze właściwości procesów poznawczych i intelektualnych, ale 

też inne cechy osobowości człowieka między innymi, takie jak: poziom od-

porności na stres, skłonność do ryzyka, ambicja, konsekwencja w dążeniu do 

celu pomimo przeciwności, wytrwałość, pracowitość itd.
14

 Jak w takim razie 

powinno się rozumieć zdolności? Otóż terminem tym najczęściej określa się 

różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i sta-

nie przygotowania oraz identycznych warunkach procesu nauczania po-

szczególni słuchacze kursów osiągają niejednakowe rezultaty w uczeniu się 

i działaniu
15

. Innymi słowy - o istnieniu określonej zdolności u słuchacza 

kursu możemy mówić tylko wtedy, gdy stopień sprawności wykonywania 

jakiegoś działania lub czynności w jednakowych dla wszystkich warunkach 

pracy będzie u niego, po pierwsze, wyższy od przeciętnego w grupie kurso-

wej
16

 lub po drugie, uzyska on te same, co inni rezultaty przy mniejszym na-

kładzie sił i środków. W tym sensie można mówić, że wyniki te zawdzięcza 

on dzięki prawdopodobnie wyższemu niż u innych rozwojowi takich zdolno-

ści jak sprawności w myśleniu, obserwacji, spostrzegawczości, wyobraźni, 

pamięci uwagi oraz sprawności manualnych i ruchowych (motorycznych). 

Łatwo zauważyć, że wymienione zdolności mieszczą się w teoriach uczenia 

się rozpatrywanych na gruncie psychologicznym. A zatem biorąc pod uwagę 

podstawowe grupy psychologicznych teorii uczenia się, tj. teorie: asocjacyj-

                                                           
14

 Zob. M. Partyka, Zdolni, utalentowani, twórczy, Warszawa 1999, s. 45-46; S. Po-

pek, Człowiek - jednostka twórcza, Lublin 2001; Z. Pietrusiński, Zdolności [w:] 

T. Tomaszewski, Psychologia, Warszawa 1975, s. 736;  Educational Performance 

Assessment, The Revenside Publishing Company, red. L. Finch, Chicago 1991, 

s. 47-48; В. П. Симонов, Диагностика личности и профессионального 

мастерства преподавателя. Учебн. пособие для студентов педвузов 

и слушателей ФПК, Москва 2005, s. 67.  
15

 Zob. Z. Pietrusiński, Zdolności, dz. cyt. 
16

 Zob. W. Szewczuk, Psychologia, Warszawa 1975, t 2, s. 279. 
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ne, strukturalne i funkcjonalne, można wyróżnić trzy kategorie zdolności - 

umysłowe (intelektualne), percepcyjne i psychomotoryczne
17

.  

Pierwsze z nich - zdolności umysłowe (intelektualne) - związane są 

z ogólną inteligencją uczestnika kształcenia kursowego i sprowadzają się do 

takich sprawności umysłowych jak umiejętności myślenia konwergencyjne-

go, dywergencyjnego i otwartego, zdolności twórczych i kreatywnych koja-

rzenia faktów, przeprowadzania operacji prostych przekształceń języko-

wych, dokonywania operacji logicznych, analizowania i syntezy informacji, 

które da się zawrzeć w formie znaków oraz wykorzystania posiadanej wie-

dzy i umiejętności do własnych celów, które też uczestnik kształcenia kur-

sowego może modyfikować itd. Innymi słowy, chodzi tu o inteligencję 

współdziałania różnych zdolności z różnych sfer ludzkiej psychiki, które 

w konsekwencji pozwalają na wykorzystanie potencjału intelektualnego jed-

nostki
18

. Stąd też przyjęliśmy założenie, że istnieje silny związek między po-

ziomem inteligencji słuchaczy kursów a efektywnością opanowywania przez 

nich wiadomości i umiejętności zawodowych na zajęciach kursowych, po-

mimo że dotychczasowe wyniki badań zarówno psychologicznych, jak i pe-

dagogicznych wskazują, że owszem takie powiązanie istnieje, niemniej jed-

nak zmiany w pomiarach ogólnych osiągnięć nie są w tak dużym stopniu, 

jak nam się wydaje, zależne od ogólnej inteligencji. Stąd i ewentualne pro-

gnozowanie na temat przyszłych osiągnięć słuchaczy kursów na podstawie 

badań inteligencji jest również bardzo ryzykowne. Dlatego też, prowadząc 

badania nad efektywnością kształcenia kursowego należy przyjąć, obok 

zdolności intelektualnych, również  inne kategorie zdolności, tj. zdolności 

percepcyjne, które obok pogłębionych procesów spostrzegania bazują głów-

nie na takich czynnościach psychicznych jak wyobraźnia, myślenie konwer-

                                                           
17

 Zob. T. Tomaszewski, Z pogranicza psychologii i pedagogiki, Warszawa 1970, 

s. 138. 
18

 W tym rozumieniu skłaniamy się do współczesnego szerokiego rozumienia poję-

cia inteligencji, wyróżniając w niej różne jej typy takie jak: inteligencja kognityw-

na, werbalna, emocjonalna, społeczna, twórcza (generowanie nowych pojęć). Inte-

ligencję tę można programować, rozbudowywać i także mierzyć za pomocą spe-

cjalnych testów na inteligencję. Do najbardziej znanych należą testy inteligencji: 

Bineta, WAIS-R, Catella, Ravena, Wechslera, APIS i wiele innych. Zob. J. Kozie-

lecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1997, s. 169 i nast.; E. Nę-

cka, Inteligencja i procesy poznawcze, Kraków 1994; E. Nęcka, Proces twórczy 

i jego ograniczenia, Kraków 1995; T. Maruszewski, Psychologia poznania, Sopot 

2011. 
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gencyjne i uwagaoraz zdolności psychomotoryczne, które odwołują się 

głównie do psychicznej czynności manipulowania
19

. Jej istotą jest zręczność, 

czyli sprawność w wykonywaniu czynności ruchowych oraz wszelkiego ro-

dzaju działania zorganizowane i ukierunkowane na osiągnięcie pewnego 

wyniku końcowego w sposób jak najbardziej optymalny. Również i w tym 

przypadku należy przyjąć, że poziom i jakość zdolności percepcyjnych, jak 

i zdolności psychomotorycznych słuchaczy kursów zawodowych w poważ-

nym stopniu decydują o końcowych rezultatach kształcenia kursowego. 

W procesie kształcenia kursowego między zdolnościami umysłowymi, per-

cepcyjnymi i psychomotorycznymi słuchaczy kursów zachodzą nieustanne, 

permanentne wzajemne relacje, które, tworząc funkcjonalną całość, podkre-

ślają złożoność i wielostronny charakter tego procesu. 

Wykorzystanie subiektywnych kryteriów efektywności kształcenia do 

oceny wartości kształcenia kursowego niesie z sobą wiele wyzwań, zwłasz-

cza w traktowaniu niektórych kryteriów drugorzędnych zaliczanych do gru-

py kryteriów subiektywnych. Ich mnogość każe nam racjonalnie przyjrzeć 

się i przyjąć do oceny wartościowania kształcenia kursowego tylko te kryte-

ria, które dadzą się faktycznie wykorzystać i mają racjonalne uzasadnienie
20

. 

Można przyjąć, że w zależności od interesującego nas w badaniach aspektu 

efektywności kształcenia jedne kryteria subiektywne mogą być uważane za 

główne, a inne za drugorzędne. Niemniej jednak należy pamiętać, że przyję-

te do badań kryteria czy to główne, czy drugorzędne będą determinowały 

końcową ocenę wartości kształcenia kursowego. Nie można też zapominać, 

że o wartości kształcenia kursowego, obok kryteriów jakościowych, jakimi 

są niewątpliwie kryteria subiektywne, będzie również decydowało to, w ja-

                                                           
19

 Zob. B. Hornowski, Analiza psychologiczna testu percepcyjnego. Progressive Ma-

trices. J. C. Ravena, Warszawa 1989, s. 34; W. Szewczuk, Psychologia, dz. cyt., 

s. 288; L. Bandura, Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem, Warszawa 

1974, s. 15; H. Rylke, W zgodzie z sobą i uczniem, Warszawa 1993; S. Popek, 

Człowiek - jednostka twórcza, Lublin 2001. 
20

 Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika jednoznacznie, iż wielu bada-

czy zajmujących się oceną efektywności procesu kształcenia kursowego nie wyko-

rzystuje racjonalnie uzasadnionych kryteriów do oceny wartości kursów. Najczę-

ściej przyjmuje tylko wycinkowo i przypadkowo kryteria wynikowe oceniające 

przydatność zawodową absolwentów kursów (tzw. użyteczność społeczno-

zawodową kształcenia kursowego). To ogranicza pole widzenia i umniejsza war-

tość tego typu analiz, powodując, że prezentowane oceny wartości kursów cechuje 

subiektywizm i schematyzm.  
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kim stopniu spełnione zostaną inne kryteria, np. ilościowe, takie jak: kryteria 

organizacyjno-dydaktyczne (program kształcenia kursowego, technologia 

kształcenia, kadra dydaktyczna, wykładowcy i instruktorzy praktycznej na-

uki zawodu, infrastruktura dydaktyczna), jak również kryteria wynikowe 

(skuteczność, sprawność, ekonomiczność, jakość, użyteczność społeczno-

zawodowa kształcenia kursowego). Należy też pamiętać, że wszelkie tego 

rodzaju klasyfikacje mają  tylko charakter względny i umowny, a zatem do 

obiektywizacji kryteriów ilościowych i jakościowych oceny wartości proce-

su kształcenia kursowego niezbędne jest podejście systemowe
21

. 

 

Biblografia 

Monografie i opracowania 

L. Bandura, Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem, Warszawa 1974 

W. Budachowska, Z. Włodarski, Psychologia uczenia się. Przegląd badań 

eksperymentalnych i teorii, Warszawa 1970 

D. F. Dansereau, Learning strategy research [w:] Thinking and learning 

skills red. J. Segel, S. Chipman, R. Glaser, Hillsdale Erlbaum 1995 

K. Denek, Efektywność kształcenia w szkole wyższej i jej określanie, „Życie 

Szkoły Wyższej” 1983, nr 11 

K. Denek, Pomiar efektywności kształcenia w szkole wyższej, Warszawa 

1980 

Educational Performance Assessment, red. F. L. Finch, Chicago 1991. 

Edukacja wobec rynku pracy. Realia – możliwości – perspektywy, red. R. 

Gerlach, Bydgoszcz 2003 

Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, 

red. U. Jeruszka, Warszawa 2007 

J. Gnitecki, Efektywność kształcenia, Poznań 1983. 

J. Gnitecki J., Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, 

Poznań 2006 

                                                           
21
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Abstract 

The author describes the functioning of the Young Offenders Institution 

in Szczecin, describes its structure, objectives, tasks and resocialization mis-

sion, in a wide context of all young offenders resocialization institutions in 

Poland. He also describes the problems arising in youth detention centres 

and resocialization centres, recognizing three types of needs in such institu-

tions and forming suggestions to change in the resocialization system. 
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W ostatnich latach, w Polsce, zaobserwowano wzrost wskaźnika przemo-

cy, agresji, a także przestępczości wśród dzieci i młodzieży
1
. Końcową for-

mą zachowań antyspołecznych, traktowanych jako łamanie przyjętych zasad 

w życiu społecznym, jest przestępczość. Badając losy nieletnich, którzy do-

puścili się czynu zabronionego przez prawo, można zauważyć, że proces ich 

wykolejenia przebiegał systematycznie, już przed dokonaniem przestęp-

stwa
2
. Na proces wykolejenia składają się: absencja na zajęciach szkolnych, 

spożywanie alkoholu i innych substancji odurzających, niepowodzenia 

szkolne, demoralizacja seksualna, próby samobójcze, samookaleczenia 

i niszczenie mienia. Wyżej wymienione cechy są przejawami niedostosowa-

nia społecznego
3
. 

Będąc świadkiem postępujących zmian cywilizacyjnych można zauwa-

żyć, iż zjawiska makrospołeczne mają znaczący wpływ na występowanie 

zachowań patologicznych wśród nieletnich. Przyczyn zjawisk patologicz-

nych doszukiwać się można w dynamicznych zmianach w życiu społecz-

nym, takich jak proces urbanizacji i industrializacji, które znacząco wpływa-

ją na zmianę obyczajowości, etykę i postawy reprezentowane przez społe-

czeństwo, ocenę norm i wartości społecznych, a także na zmianę motywacji 

zachowań. 

Nieudolność wychowawcza różnych instytucji, upadek tradycyjnych au-

torytetów, nieadekwatność wzorów zachowań, wzrost wartości pieniądza 

w życiu jednostki, osłabienie więzi lokalnej i wpływu opinii społecznej na 

jednostkę czy zmniejszenie instytucjonalnej kontroli społecznej, to elementy 

sprzyjające zachowaniom dewiacyjnym wśród dzieci i młodzieży. Zachowa-

nia te są przejawem społecznego nieprzystosowania młodych oraz ich reak-

cją na sytuację życiową, której nie akceptują i którą pragną zmienić, ale nie 

mają pomysłu jak to zrobić. To swoista manifestacja zaburzeń na etapie 

wchodzenia w określone role społeczne oraz protest przeciwko przyjętej 

powszechnie drodze osiągania społecznie akceptowanych celów życiowych. 

Funkcjonujący w Polsce system oddziaływań resocjalizacyjnych odbywa 

się zarówno w środowisku otwartym (kuratela sądowa), jak i w środowisku 

                                                           
1
 Zob. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 

2000, s. 193. 
2
 Zob. L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, 

diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2008, s. 86. 
3
 Zob. A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012, s. 133. 
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zamkniętym, jednak resocjalizacja kojarzy się najczęściej z działalnością in-

stytucji dyscyplinarno-izolacyjnych i penitencjarnych
4
. 

Środek poprawczy, w myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jest najsurowszym z oddziaływań 

stosowanych przez system prawny wobec nieletnich sprawców czynów ka-

ralnych i wdraża się go dopiero wówczas, gdy inne środki zawiodły
5
. Dzia-

łania te zazwyczaj zbiegają się w czasie z okresem dojrzewania nieletnich, 

z kryzysem autorytetów, a także z poszukiwaniem własnego miejsca w ży-

ciu. Każdy nastolatek, który trafia do placówki dla nieletnich, ma swoje oso-

biste, odrębne od pozostałych wychowanków doświadczenia. Na wycho-

wawcach i innych pracownikach schroniska dla nieletnich spoczywa zatem 

trudny obowiązek pełnego zdiagnozowania nieletnich, poznania ich deficy-

tów, zainteresowań, nawiązania współpracy z rodziną, a następnie ustawicz-

nego korygowania negatywnych przyzwyczajeń i zachowań
6
. Osobowość 

wychowanków w schroniskach nie jest jeszcze w pełni ukształtowana. Mło-

dzież ta wywodzi się z różnych środowisk i rodzin, u których często ujaw-

niają się zaburzenia wcześniej niezdiagnozowane. Zróżnicowanie to skutku-

je koniecznością prowadzenia zakładów różnego typu. Praca placówki dla 

nieletnich polega nie tylko na oddziaływaniu wobec nich, ale również na 

udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej ro-

dzinie nieletniego. 

Młodzież kierowana w ostatnich latach do placówek resocjalizacyjnych 

sprawia szczególne trudności wychowawcze. Wśród wychowanków znajdu-

ją się sprawcy przestępstw o największym ciężarze gatunkowym
7
. Nieletni, 

którzy na co dzień są odizolowani od środowiska zewnętrznego, w obliczu 

monotonii życia w placówce, nierzadko są sprawcami zdarzeń nadzwyczaj-

nych oraz podejmują działalność antagonistyczno-destrukcyjną. Rezultatem 

takich postaw i zachowań są akty agresji wobec pracowników schroniska 

i współwychowanków, akty autoagresji, bunty oraz ucieczki z placówki.  

Niedostosowanie społeczne młodzieży oraz wynikająca z niego przestęp-

czość niepokoją opinię społeczną. Duży odsetek nieletnich sprawców czy-

                                                           
4
 Zob. K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady progra-

mów oddziaływań, Żak, Warszawa 1998, s. 59.  
5
 Dz. U. 1982 r. Nr 35 poz. 228.  

6
 Zob. E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa 2009, s. 13. 

7
 Zob. A. Rejzner, J. Jóźwiak, Środowisko społeczne a problem przestępczości nie-

letnich. Dane z lat 1994-2006, cz. III, Warszawa 2009, s. 90. 
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nów karalnych uczestniczy w takich kategoriach przestępstw jak: włamania, 

kradzieże, rozboje, gwałty i pobicia. Przestępczość nieletnich, jako problem 

społeczny, ma w sobie negatywny potencjał, bardziej niebezpieczny, niż 

w przypadku pozostałych odmian przestępczości
8
. Wejście nieletnich na 

drogę przestępstwa ma negatywny wpływ na ich osobowość, co jest trudne 

do skorygowania w wieku dojrzałym. Skuteczność zapobiegania temu nega-

tywnemu zjawisku wymaga dokładnego poznania jego przyczyn, struktury 

oraz związków z warunkami środowiskowymi i społecznymi, a następnie 

nasilenia działań profilaktycznych.  

Do schronisk dla nieletnich trafiają chłopcy i dziewczęta, w stosunku do 

których wyczerpane zostały wszelkie inne środki opiekuńcze i wychowaw-

cze, począwszy od działania wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, po-

przez nadzór rodziców lub kuratora oraz pobyt w ośrodkach szkolno-

wychowawczych. Pobyt nieletniego w placówce ma zapobiegać działaniom, 

które mogłyby utrudniać prowadzone przez sąd postępowanie w sprawie to-

czącej się przeciw niemu. Jednocześnie, bardzo ważnym zadaniem schroni-

ska jest opracowanie kompleksowej diagnozy nieletniego oraz zainicjowanie 

procesu resocjalizacji, uwzględniającego obszerną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną oraz psychiatryczną, zarówno dla nieletniego, jak i członków 

jego rodziny lub opiekunów prawnych. 

W placówce nieletni mają możliwość ustawicznego kształcenia, którego 

z różnych przyczyn nie uzyskaliby poza nią, a jest ono niezbędne do prawi-

dłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Schronisko zapewnia możli-

wość nauczania ogólnokształcącego i zawodowego nieletnich, na poziomie 

począwszy od szkoły podstawowej do zasadniczej szkoły zawodowej. 

Wszystkie działania, tj. kształcenie, zatrudnianie oraz zajęcia w czasie wol-

nym od nauki i pracy, prowadzi się na terenie schroniska. W ramach procesu 

resocjalizacji placówka prowadzi ponadto działalność kulturalno-oświatową, 

rekreacyjną i sportową, rozwijającą aktywność społeczną nieletnich i wdra-

żającą ich do pracy społecznie użytecznej, co ma na celu ich wtórną socjali-

zację. Zapewnia także nieletnim dostęp do świadczeń zdrowotnych. 

Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie zostało powołane do istnienia 

w 1949 r. Pierwszą siedzibą placówki był budynek mieszczący się przy ulicy 

Łabędziej 15. Pod koniec 1950 r. schronisko zostało przeniesione do budyn-

ku przy ulicy Pokoju 77. Następna zmiana lokalowa nastąpiła w 1952 r., gdy 

                                                           
8
 Zob. Pospiszyl I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008, s. 107. 
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do dyspozycji schroniska oddano gmach przy ulicy Droga do Bezrzecza (ak-

tualnie ulica Modra 11)
9
. 

Od 1963 r. na terenie Schroniska funkcjonuje szkoła podstawowa. 

W 1974 r. powołano pierwsze klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie 

z przeprowadzoną w 1999 r. reformą szkolnictwa z dniem 1 września 1999 r. 

młodzież przebywająca w placówce rozpoczęła naukę w nowo powstałych 

szkołach: Szkole Podstawowej nr 75 i Gimnazjum nr 41 oraz Zasadniczej 

Szkole Zawodowej nr 20. 

Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie jest placówką kierowaną przez 

resort sprawiedliwości, a jej funkcjonowanie regulowane jest przepisami 

prawa, zawartymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z późn. zm.) oraz 

w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 paź-

dziernika 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nielet-

nich (Dz. U. Nr 124 poz. 1359 z późn. zm.). 

Do zadań Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie należy: 

 opracowanie diagnozy, która rozpoczyna właściwy proces reso-

cjalizacji nieletniego; 

 uniemożliwienie podjęcia przez nieletniego działań, które 

utrudniłyby postępowanie w sprawie; 

 pozostawienie nieletniego do dyspozycji sądu, który wydał po-

stanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nie-

letnich; 

 zapewnienie możliwości zdobywania wykształcenia na pozio-

mie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły 

zawodowej
10

. 
 

Placówka składa się z kilku odrębnych, współpracujących ze sobą dzia- 

łów: 

 szkoły; 

 warsztatów szkolnych; 

 internatu; 

 zespołu diagnostycznego; 

                                                           
9
 Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie [online], [dostęp: 23 września 2015]. Do-

stęp w internecie: <http://www.szczecin.sdn.gov.pl>. 
10

 Zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.11.2001 w sprawie zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich, tekst jedn.(Dz. U. Nr 119 poz. 996). 
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 pozostałych działów placówki, realizujących zadania schroniska 

dla nieletnich, w szczególności administracji oraz obsługi. 

Statutowymi zadaniami Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie, zawar-

tymi w przepisach prawnych są: 

 udzielenie pomocy umieszczonym w placówce nieletnim w na-

wiązaniu kontaktów z rodzicami oraz opiekunami prawnymi, 

a także informowanie ich o zachowaniu wychowanków; 

 opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej dla potrzeb 

sądu prowadzącego postępowanie; 

 podjęcie oddziaływań wychowawczych względem nieletnich, 

które mają na celu rozpoczęcie procesu resocjalizacji. 

 

Szczegółowymi zadaniami Schroniska wobec nieletnich są: 

 zapewnienie kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego; 

 podjęcie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowej 

względem nieletnich; 

 udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z rodzicami 

oraz opiekunami prawnymi nieletnich; 

 zapewnienie indywidualnego oddziaływania względem nielet-

nich, dostosowanego do osobowości i potrzeb wychowaw-

czych; 

 zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych; 

 prowadzenie oddziaływań wychowawczych, nastawionych na 

rozpoczęcie procesu resocjalizacji nieletnich; 

 prowadzenie działalności mającej na celu wdrożenie do pracy 

społecznie użytecznej oraz rozwijanie aktywności społecznej 

wśród nieletnich; 

 diagnozowanie nieletnich i sporządzenie opinii psychologiczno-

pedagogicznej;  

 podjęcie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi nielet-

niego w celu udzielenia im pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej
11

. 

                                                           
11

 Regulamin Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie, zatwierdzony 06 czerwca 

2002r. przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego Alicję Grześkowiak. 
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Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie zatrudnia dla potrzeb realizacji 

swoich zadań pracowników pedagogicznych: wychowawców (14), nauczy-

cieli (7), nauczycieli praktycznej nauki zawodu (6), psychologów (2), peda-

gogów (3) oraz pracowników niepedagogicznych: strażników (16), pracow-

ników administracji i obsługi (9) oraz służby zdrowia (5). Zadania szczegó-

łowe realizowane są w poszczególnych działach organizacyjnych
12

. 

Podstawowym celem pracy zespołu diagnostycznego jest opracowanie 

dla potrzeb sądu kompleksowej opinii psychologiczno-pedagogicznej, a tak-

że opracowanie zaleceń do pracy wychowawczej z nieletnim w trakcie jego 

pobytu w schronisku. Do zadań zespołu diagnostycznego należy ponadto 

sporządzanie, na bazie informacji od innych pracowników placówki, bieżą-

cych opinii cząstkowych, opinii uzupełniających i opinii końcowych. 

Internat opiera swą działalność na pracy z nieletnimi w 3 grupach wy-

chowawczych, prowadzonych przez wychowawców, których pracę koordy-

nuje kierownik internatu. Każda z grup wychowawczych ma do dyspozycji 

niezbędne zaplecze socjalne, w skład którego wchodzą: świetlica, sypialnie, 

magazynek,  zaplecze sanitarne. 

Praca wychowawcza w internacie oparta jest na różnorodnych metodach, 

formach i programach pracy z nieletnimi. Organizowana jest z wykorzysta-

niem zarówno metod grupowych, jak i metod pracy jednostkowej, w mak-

symalnym stopniu z uwzględnieniem potrzeby indywidualizacji oddziały-

wań
13

. Jednym z najważniejszych kierunków oddziaływań resocjalizacyj-

nych internatu jest tworzenie tak zwanej „pozytywnej kultury rówieśniczej” 

jako alternatywy dla struktur subkulturowych. Idea ta, przyświecająca dzia-

łalności wychowawczej wszystkich działów organizacyjnych, jest warun-

kiem wyjściowym do skutecznej realizacji jakichkolwiek oddziaływań wy-

chowawczych
14

.  

Szkoła realizuje działalność dydaktyczną na poziomie szkoły podstawo-

wej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Organizacja przewiduje 

pięć oddziałów szkolnych: jedna klasa szkoły podstawowej – łączona V-VI, 

z możliwością dostosowywania poziomów organizacyjnych do potrzeb 

przebywających w placówce nieletnich, trzy klasy gimnazjum oraz jedna 

klasa zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła ma do dyspozycji cztery klaso-

                                                           
12

 Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie Podstawowe Dane, Szczecin 2012. 
13

 Zob. M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007, s. 137. 
14

 Zob. R. Opora, Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedosto-

sowanych społecznie, Kraków 2010, s. 21. 
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pracownie. Warsztaty szkolne dysponują pracowniami: stolarską, ślusarską 

oraz ogólnobudowlaną. Główny nacisk w doborze form i metod pracy szkoły 

oraz warsztatów szkolnych położony jest na wykorzystywanie metod akty-

wizujących ucznia. Ich stosowanie w połączeniu z pełną indywidualizacją 

oraz używaniem nowoczesnego zestawu środków dydaktycznych zmierza do 

przeciwdziałania zjawisku „negatywizmu szkolnego” i niwelowania zaległo-

ści w realizacji materiału nauczania. 

Pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych zapewniają właściwą 

ochronę i dozór, realizację zadań socjalno-bytowych oraz obsługę admini-

stracyjną, współuczestnicząc jednocześnie w procesie resocjalizacji nielet-

nich.  

Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie dysponuje szerokim zapleczem 

sportowo-rekreacyjnym, w postaci: zaadaptowanego pomieszczenia na salę 

gimnastyczną wraz z zapleczem, boiska zewnętrznego do kosza, siatki i piłki 

nożnej oraz siłowni zewnętrznej, składającej się z 11 stanowisk. Ofertę wy-

chowawczą wzbogacają dodatkowo różnorodne formy zajęć organizowa-

nych wewnątrz placówki: koło informatyczne, akwarystyczne, ogrodnicze, 

teatralne i sportowe, funkcjonujące w ramach działalności internatu. Reali-

zowany jest także cykl spotkań z ciekawymi, popularnymi ludźmi. 

Funkcjonowanie schronisk dla nieletnich zależy od sposobu zapewnienia 

bezpieczeństwa nieletnim i pracownikom, od stopnia przydatności zawodo-

wej kadry, od stanu utrzymania obiektów i pozostałej bazy materialnej oraz 

od poziomu finansowania zadań placówki
15

.    

Jednym z istotniejszych zadań takich placówek jest podjęcie skutecznych 

działań chroniących nieletnich przed nimi samymi. Agresja słowna i fizycz-

na wychowanków, skierowana na siebie lub innych, jest zjawiskiem często 

występującym w zamkniętym środowisku resocjalizacyjnym i wynika naj-

częściej z zaburzeń osobowości, niezaspokojonych potrzeb materialnych, 

biologicznych, emocjonalnych i intelektualnych, a także z deficytów rozwo-

jowych.  

Destrukcyjne zachowania nieletnich są reakcją na izolację związaną 

z umieszczeniem ich w placówkach i wynikają z braku umiejętności adapta-

cyjnych, z braku odporności na negatywne reakcje innych, z trudności 

w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i tęsknoty za dotychczasowym 

                                                           
15

 Plan Ochrony Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie, Szczecin 2010. 
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trybem życia, wreszcie z utożsamianiem się z normami subkulturowymi
16

. 

Obecne instytucjonalne rozproszenie odpowiedzialności za dzieci i młodzież 

w Polsce oraz brak prawidłowej koordynacji profilaktyki, wychowania 

i resocjalizacji wpływa na obniżenie rezultatów i wysiłków podejmowanych 

na rzecz nieletnich
17

. 

Problemy występujące w schroniskach dla nieletnich i zakładach po-

prawczych dają podstawy do:  

 formułowania wniosków oraz wypracowania kierunków zmian, 

w celu poprawy warunków readaptacji społecznej nieletnich; 

 skoordynowania działań policji, sądów, kuratorów, szkół, 

samorząd- ów i zakładów dla nieletnich, dla zapewnienia 

bezpieczeństwa społecznego; 

 pozyskiwania środków finansowych, niezbędnych do 

prowadzenia prawidłowej działalności schronisk dla nieletnich 

i zakładów poprawczych, których głównym zadaniem jest 

przywracanie nieletnich społeczeństwu, tj. spowodowanie 

ukształtowania się w nich odpowiedzialnej samodzielności. 
 

Problemy, które napotyka się podczas pracy w placówkach 

resocjalizacyjnych wymagają od pracowników i kadry kierowniczej 

podejmowania skonkretyzowanych oddziaływań oraz efektywnej 

współpracy. Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie wypracowuje sprecy- 

zowane kierunki zmian w celu skuteczniejszej pracy z nieletnimi; 

współpracuje z instytucjami zewnętrznymi, aby wpłynąć na bezpieczeństwo 

i wdrożyć młodzież do ról społecznych, a także pozyskuje niezbędne do 

pracy środki finansowe, które pozwalają nieletnim powrócić do 

społeczeństwa. 

Korygowanie zachowań destruktywnych i stymulowanie w kierunku po-

zytywnych zmian w postawach jest zadaniem bardzo trudnym. Nieletni bo-

wiem bardzo często lekceważą konsekwencje prawne, organizacyjne oraz 

wychowawcze, wynikające z zasad funkcjonowania placówki o charakterze 

resocjalizacyjnym.  

                                                           
16

 Zob. P. Chomczyński, Działania wychowanków schronisko dla nieletnich i zakła-

dów poprawczych, Łódź 2014, s. 197. 
17

 Zob. M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreują-

cych, Kraków 2014, s. 9. 



SCHRONISKO DLA NIELETNICH W SZCZECINIE – JAKO OGNIWO… 

-247 - 
 

Przeciwdziałanie takim zjawiskom zmusza do podejmowania nowych, 

profesjonalnych metod działania ze strony kadry pedagogicznej schronisk. 

Skuteczne osiąganie gotowości do ochrony nieletnich, stanowiących zagro-

żenie oraz ochrony obiektów i ich zabezpieczenia technicznego, wymaga 

wyjątkowej mobilizacji pracowników, w szczególności podejmowania przez 

nich dodatkowych kursów w zakresie radzenia sobie z nieletnimi w sytu-

acjach trudnych, treningów zastępowania agresji itp. oraz systematycznego 

uzupełniania infrastruktury placówki w sprawny sprzęt i urządzenia, popra-

wiające stan bezpieczeństwa.  

Dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz ujednolicenia i skoordy-

nowania działań, w schroniskach działają systemy organizacyjne, wypraco-

wane na wypadek zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego, zawierające 

procedury postępowania w takich sytuacjach (regulaminy, instrukcje, plany 

technicznego zabezpieczenia obiektów).  

W pracy z nieletnimi niezbędne jest skuteczne prawo, właściwa organi-

zacja pracy, wykwalifikowana kadra oraz odpowiednie środki finansowe, 

w wysokości zabezpieczającej działalność zakładów dla nieletnich na do-

brym poziomie. 

Strategia dotycząca procesu readaptacji społecznej nieletnich, umieszcza-

nych w schroniskach dla nieletnich, ma charakter jednoznacznie wycho-

wawczy. Do rozwiązywania trudności w placówkach dla nieletnich potrzeb-

ne są fundusze oraz środki na zapewnienie opieki lekarskiej, zdrowia psy-

chicznego, na leczenie uzależnień, w tym od narkotyków i alkoholu, na two-

rzenie warunków dla optymalnego rozwoju wychowanków. 

Odpowiedzialne sektory rządowe, samorządowe oraz organizacje poza-

rządowe powinny troszczyć się o dzieci i młodzież, w szczególności zaś 

o nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem, gdyż wymagają oni spe-

cjalnych metod oddziaływania wychowawczego i resocjalizacyjnego
18

. Pla-

nowanie i realizowanie programów wobec wychowanków schronisk oraz ich 

rodzin powinno być efektem skoordynowanych działań poszczególnych re-

sortów, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w społeczeństwie 

i rozwoju kraju. 

Wyniki raportów dotyczące stanu schronisk dla nieletnich w Polsce suge-

rują, że ich aktualna sytuacja wymaga: 

                                                           
18

 Zob. M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych, 

Warszawa 2013, s. 20. 
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  skonsolidowanego systemu zapobiegania niedostosowaniu 

społecznemu, przemocy czy przestępczości oraz resocjalizacji; 

  przekształceń w zakresie norm prawnych, dotyczących nasi-

lenia zachowań agresywnych, zjawiska narkomanii i przestęp- 

czości zorganizowanej;  

  podjęcia działań (poprzez m.in. leczenie), związanych 

z zaburzeniami osobowości u osób nieletnich, które skutkują 

przejawami przemocy, utożsamianiem się z destrukcyjnymi 

podkulturami, eksperymentowaniem ze środkami 

psychoaktywnymi czy uzależnianiem się od nich; 

  kooperacji i koordynacji organizacji oraz placówek zobligo- 

wanych do przeciwdziałania demoralizacji i zapobiegania 

zachowaniom niezgodnym z normami prawnymi, a także 

społecznymi; 

  zorganizowania warunków, które realnie umożliwią 

usamodzielnienie się nieletnich, opuszczających schroniska dla 

nieletnich i zakłady poprawcze
19

.  

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację polskich schronisk dla nieletnich, 

kadra kierownicza Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie podjęła szereg 

zmian w celu poprawy tego stanu rzeczy. Zapobiegając niedostosowaniu 

społecznemu, aktom agresji czy podejmowaniu zachowań niezgodnych 

z normami prawnymi oraz społecznymi szczecińska placówka nawiązała 

współpracę ze środowiskiem zewnętrznym - instytucjami i organizacjami 

funkcjonującymi na rzecz młodzieży, szkołami, uczelniami w celu 

zwiększenia świadomości problemów współczesnych młodych ludzi, 

profilaktyki oraz zorganizowania warunków, które umożliwią młodym 

ludziom samodzielne życie po opuszczeniu placówki. Kadra pedagogiczna 

Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie podejmuje skonkretyzowane 

oddziaływania względem wychowanków, tworząc programy i zajęcia 

dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków. 

Zbyt niskie dofinansowanie realizacji zadań, stawianych przed schroni-

skami dla nieletnich i zakładami poprawczymi, a także niedostosowanie spo-

łeczne, patologia czy zachowania destruktywne samych nieletnich są real-

nym zagrożeniem dla tych instytucji.  

                                                           
19

 Zob. M. Tchórzewska-Drewniak, R. Sroka, Sprawozdanie z wizytacji Schroniska 

dla Nieletnich w Szczecinie, realizacja maj-czerwiec 2013. 
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Należy zwrócić uwagę również na szanse oraz mocne strony schronisk 

dla nieletnich i zakładów poprawczych. Są to przede wszystkim: wysoki po-

ziom i kompetencje kadry oraz jej zaangażowanie zawodowe. Ponadto bu-

dżet i źródła pozabudżetowe, zapewniające odpowiedni poziom dofinanso-

wania zadań, związanych z realizacją potrzeb tych jednostek. Istotna jest 

również współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami i osobami 

zaufania publicznego na danym terenie. 

Najważniejszymi zagrożeniami ze strony nieletnich we wszystkich 

schroniskach dla nieletnich w Polsce są: 

 zachowania autoagresywne, tj. skierowane na siebie i alloagre-

sywne, tj. skierowane na innych; 

  znaczny wzrost liczby uzależnionych od środków psycho-

aktywnych (m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy); 

 zaburzenia zachowania i dysfunkcje, wynikające z różnych 

chorób psychicznych lub uszkodzeń organicznych; 

 pogłębiające się trudności we współpracy w grupach 

wychowawczych oraz warsztatowych i oddziałach szkolnych; 

 brak lub bardzo niski poziom umiejętności rozwiązywania 

sytuacji trudnych czy konfliktowych w sposób konstruktywny. 
 

Z kolei głównymi zagrożeniami ze strony środowiska są:    

 ogólny brak kontroli, dotyczącej sposobu spędzania czasu 

wolnego poza zakładem; 

 niemożność zapobiegania przyjmowaniu niewłaściwych 

wzorców, pochodzących ze środków masowego przekazu; 

 coraz trudniejsza sytuacja materialna rodzin, w tym bezrobocie 

oraz narastanie niewydolności wychowawczej; 

 poczucie bezkarności prawnej. 
 

Zagrożeniami wynikającymi z niewystarczających środków finansowych 

na realizację zadań schronisk oraz Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie 

są: 

 pogłębiające się trudności w pracy przy zwiększonych limitach 

wychowanków w grupach wychowawczych, warsztatowych 

i od-działach szkolnych; 

 niewystarczająca liczba etatów dla zatrudnionych w grupie 

praco- wników pedagogicznych i kadry pomocniczej, w celu 
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likwidowania nadmiernej liczby godzin ponadwymiarowych; 

 dysonans między oceną merytoryczną zapotrzebowania finan-

sowego placówek a wysokością środków do nich dostarcza-

nych. 
 

Wymienione zjawiska zakreślają obszary najważniejszych obecnie po-

trzeb. W szczególności należy zwrócić uwagę na takie, jak: 

 zagwarantowanie bezpieczeństwa nieletnim i pracownikom; 

 przygotowanie i realizowanie możliwych i efektywnych 

procedur pomocy, dotyczących opieki następczej, systemu 

usamodzielniania osób nieletnich, przy aktywnym udziale 

społeczeństwa obywatelskiego; 

 zmiany strukturalne, obejmujące zatrudnienia pracowników 

o specjalistycznych kwalifikacjach, pomocnych w pracy z nie-

letnimi; 

 dokonanie realistycznych modyfikacji organizacyjnych – 

oddzielenie schronisk dla nieletnich od zakładów poprawczych, 

stworzenie oddziałów leczniczych (lub zakładu leczniczego); 

 utworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych do 

prowadzenia pracy, uwzględniającej zasadę indywidualizacji 

w wychowaniu oraz edukacji w zakładach prowadzących 

wysoce specjalistyczne oddziaływania, np. związane z terapią 

uzależnień
20

. 

Analizując istniejące zagrożenia oraz weryfikując potrzeby współczesnej 

młodzieży, Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie systematycznie podej-

muje nowe kierunki zmian w celu efektywniejszej pracy z nieletnimi, mody-

fikuje istniejące programy, wprowadza zindywidualizowane oddziaływania. 

Schronisko dla nieletnich jest placówką, w której przebywa młodzież 

niedostosowana społecznie, wobec której zawiodły oddziaływania innych 

(poprzednie środki wychowawcze), funkcjonujących w Polsce, instytucji 

resocjalizacyjnych. Wszelkie działania wychowawcze, skierowane do 

podopiecznych placówek poprawczych, powinny być spójne, dostosowane 

do potrzeb odbiorców, aby skutecznie przeciwdziałać dalszej demoralizacji 

nieletnich i ponownym zachowaniom niezgodnym z normami prawnymi. 

                                                           
20

 S. Czerwiński, P. Radziszewicz, Program Rozwoju Schroniska dla Nieletnich 

w Szczecinie na lata 2013-2018, Szczecin 2012. 
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Praca wyspecjalizowanej kadry schronisk dla nieletnich oraz instytucji 

współpracujących, a także opiekunów prawnych jest kluczem do efektyw- 

nych rezultatów pracy wychowawczej z młodzieżą, które umożliwią 

nieletnim usamodzielnienie się oraz funkcjonowanie zgodnie z normami 

prawnymi i społecznymi. Wszelkie działania, zadania, inicjatywy podjęte 

przez placówki poprawcze wpływają na pozytywny proces resocjalizacji 

nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich, które jest 

niezbędnym ogniwem w procesie ponownej socjalizacji młodzieży w Polsce. 
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Abstract 

                                                           
1
 Ukazały się: Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla. Krótki kurs. 

Część I: Fenomenologiczne prolegomena [w:] „Zeszyt naukowy SSW Stargardi-

num”  2012, nr 4; Fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla. Krótki 

kurs. Część II: Fenomenologia poznania [w:] „Przegląd humanistyczny. Pedago-

gika. Politologia. Filologia” 2013, nr 7. 
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The author presents Edmund Husserl’s phenomenology in the aspect of 

consciousness of the transcendental world, and uses it to analyse the struc-

ture of the experience of the real world. Distinguishing between noesis and 

noema, conviction and existence, he shows the correlation between a being 

that is intellectually accepted and the real being. However, he stresses the 

fact that phenomenology of the transcendental world should not be under-

stood as an idealistic resolution of the dilemma of the real world existence, 

but a form of a “astonishment”, which allows one to understand, what the 

“reality” of the world is.  

 
 
1. Świat 

 

1.1. W Ideach czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii” 

punktem wyjścia rozważań Husserla jest to, że świat po prostu istnieje, 

prezentuje się jako rzeczywisty. 

Znajduję stale obecną jako coś, co mam naprzeciw siebie, przestrzen-

no-czasową rzeczywistość, do której sam należę tak jak wszyscy inni 

ludzie znajdujący się w niej w podobny sposób się do niej odnoszący. 

„Rzeczywistość” tę – już samo to słowo mówi - zastaję jako istniejącą 

i  przyjmuję ją też, tak jak mi się prezentuje jako istniejącą
2
. 

Rzeczywisty świat rozwija się od aktualnego pola spostrzeżeniowego, 

poprzez współobecne naocznie otoczenie, w nieokreślony horyzont. Świat 

posiada także horyzont czasowy (przeszłość i przyszłość). Świat jest przeze 

mnie ujęty jako jedność; doświadczenie tej jedności poprzedza doświadcze-

nie poszczególnych obiektów. Odnoszę się do niego w różnoraki sposób 

(spostrzegam, ujmuję pojęciowo, raduję się, pożądam, unikam, decyduję się, 

działam). Rzeczom, które istnieją w tym świecie, oprócz naocznych własno-

ści, przysługują też charaktery wartości i charaktery praktycznościowe 

(piękne, podobające się, nieprzyjemne). Ten sam świat istnieje także dla in-

nych ludzi, o których mogę powiedzieć to samo, co o sobie.  

To, że świat stale prezentuje mi się jako rzeczywisty znaczy, iż spełniam 

generalną tezę naturalnego nastawienia. Żeby przejść do analiz fenome-

                                                           
2
 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierw-

sza,  Warszawa 1975, s. 87. 
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nologicznych, należy przeprowadzić fenomenologiczną redukcję (z punktu 

widzenia epistemologicznego jest to redukcja transcendentalna). 

Uchylamy działanie generalnej tezy należącej do istoty naturalnego 

nastawienia, ujmujemy w nawias absolutnie wszystko, co ono obej-

muje pod względem ontycznym: a więc cały naturalny świat, który 

stale „jest nam obecny”, „istnieje” i nadal pozostanie obecny jako 

świadomościowa „rzeczywistość”, nawet choć nam się spodoba ująć 

go w nawias
3
. 

Patrząc więc od strony generalnej tezy, mówimy o jej wyłączeniu czy też 

uchyleniu jej działania (nie jest to przemiana tezy w antytezę, przypuszcze-

nie, niezdecydowanie, wątpliwość, przyjęcie na próbę nieistnienia), patrząc 

zaś od strony świata, mówimy o wzięciu go w nawias.  
 

1.2. Ostatecznym źródłem generalnej tezy jest doświadczenie zmysłowe, 

a przede wszystkim spostrzeżenie zmysłowe. W spostrzeżeniu tym dany jest 

przedmiot jako samoobecny (nie jako obraz czy znak czegoś innego). Prze-

jawia się jednak zawsze w pewnej mnogości dat wrażeniowych, wyglądów 

(spostrzegany jest z różnych punktów widzenia). Wygląd jest czymś całko-

wicie różnym od tego, co w tym wyglądzie się przejawia. Jeżeli słyszę pe-

wien stały, ciągły dźwięk, a sam poruszam się, to dźwięk jest ten sam, ale to, 

gdy go słyszę, to przecież zmienia się (i musi się odpowiednio zmienić, że-

bym słyszał cały czas ten sam dźwięk). Ten słyszany przeze mnie, zmienia-

jący się dźwięk to wygląd, przez który kieruję się na rzeczywisty dźwięk. 

Manfred Sommer, współczesny fenomenolog niemiecki, zwracając uwagę 

na zjawisko złudzenia wyjaśnia: 

Wyraźnie daje się uchwycić tę różnicę między wyglądem – w termi-

nologii Husserla nazywa się to często „noematem spostrzeżeniowym” 

– a spostrzeżonym przedmiotem w przypadku złudzenia. Czasem zda-

rza się, że coś słabo słyszanego uważa się za coś głośnego, ale odle-

głego, a okazuje się, że to było coś słabego i bliskiego. Przy tym nie 

zmienia się to, co słabo słyszane, lecz nasze ujęcie go, nasze wyja-

śnienie, jakie mu dajemy, mianowicie pewien noemat odnosimy 

wpierw do tego obiektu rzekomo rzeczywistego, a następnie do owego 

obiektu rzeczywiście rzeczywistego
4
.  

 

                                                           
3
 Tamże, s. 92. 

4
 M. Sommer, Wygląd [w:] Współczesna fenomenologia niemiecka, red. S. Czerniak, 

J. Rolewski , Toruń 1999, s. 161. 
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Oczywiście, wygląd nie dotyczy tylko dźwięków; także ten sam kształt, 

wielkość może prezentować się poprzez różne wyglądy. Husserl mówi cza-

sem o odcieniach (Abschattung) spostrzeganego przedmiotu. Nie należy tego 

jednak rozumieć dosłownie. Cienie znajdujące się na rzeczywistym obiekcie 

są czymś obiektywnym, uwarunkowanym różnicami w oświetleniu. Wyglą-

dy zaś są czymś subiektywnym, niedającym się zmierzyć np. przez fotometr.  

Jeśli spojrzeniu, wychodzącemu od jasno oświetlonej strony przed-

niej, pozwoli się powędrować wokół przedmiotu, wówczas jedynie 

współoświetlona, ale już lekko zacieniona, ściana boczna na początku 

okazuje się ciemna. Jednak przy przejściu od niej do rzeczywiście 

ciemnej strony tylnej dzieje się coś niewiarygodnego, mianowicie bły-

skawicznie rozjaśnia się ściana boczna. [Mimo że] nie następuje 

zmiana obiektywnych warunków oświetlenia, zmienia się, to, co wi-

dzę, dlatego, że współspostrzegam coś innego. Naturalnie „pośrednia” 

ściana boczna ściemnia się dla mnie z chwilą mego powrotu do 

współwidzenia jasnej ściany przedniej
5
. 

 

Wróćmy do badania samej świadomości, w której dane są m.in. przed-

mioty materialne (oczywiście są to badania eidetyczne, czyli analizujące 

istotę „świadomości czegoś”). Warto tu odróżnić świadomość aktową, cogi-

to (tak dany mi jest komputer stojący przede mną) od świadomości w modus 

nieaktowości (współwidziane przeze mnie przedmiotowe tło). Obie te formy 

są przeżyciami intencjonalnymi. Świadomość może przechodzić od formy 

potencjalnej do rozwiniętej. Przede wszystkim jednak ważne jest, że przeży-

cia zawsze mogą stać się przedmiotami świadomości dokonującej refleksji, 

iż zawsze istnieje możliwość refleksyjnego zwrócenia się na akt świadomo-

ści. Immanentnie skierowanymi aktami (w przeciwieństwie do transcendent-

nie skierowanych) są akty odnoszące się do przedmiotów należących do tego 

samego strumienia przeżyć. Szczególnie istotną rolę pełni immanentne spo-

strzeżenie, czyli spostrzeżenie, które z tym, co spostrzeżone tworzy jedność 

(w odróżnieniu np. od przypominania sobie przypomnienia). W spostrzeże-

niu immanentnym spostrzegany przedmiot należy do tego samego strumie-

nia przeżyć, co samo to spostrzeżenie. Mamy tu do czynienia z zasadniczą 

różnicą w sposobie dania rzeczy a przeżycia. Rzecz jest transcendentna, da-

na jest w serii wyglądów, nie można jej immanentnie spostrzegać.  „Przeży-

                                                           
5
 Tamże, s. 167.  
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cie nie pokazuje się w wyglądach”
6
. Mamy tu do czynienia z różnicą sposo-

bów istnienia, różnicą między świadomością a realnością. Różnica w spo-

sobie prezentacji pociąga za sobą różnicę w sposobie istnienia.  

Roman Ingarden, w swym Wstępie do fenomenologii Husserla, zwraca 

uwagę na istotny problem. „Nasuwa się tu natychmiast pytanie, czy jest to 

postępowanie poprawne. Pierwsze bowiem twierdzenie jest twierdzeniem 

epistemologicznym, drugie natomiast ontologicznym lub, lepiej, metafizycz-

nym”
7
. Czy Husserl zatem nie dokonuje nieuprawnionej epistemologizacji 

ontologii? Wydaje się jednak, że Husserlowi chodzi o to, że jeśli  wszystkie 

obiekty analizujemy od strony zjawiania się, to w tym sensie można tu mó-

wić o różnicy w sposobie istnienia. Sądzę jednak, że Husserl powinien, 

w swoich badaniach, pozostać na poziomie epistemologicznym i nie wypro-

wadzać twierdzeń ontologicznych z analiz epistemologicznych. Nie powi-

nien więc mówić o sposobie istnienia przedmiotów, lecz jedynie o sposobie 

ich poznawania.  

Rzecz dana jest z jakiejś strony i zawsze niektóre jej momenty są nie-

określone, tylko współdane. Mogą zostać określone w dalszych aktach, ale 

wtedy to, co wcześniej było określone, zostaje ujęte w sposób niewłaściwy. 

To specyficzne „bycie niedopełnionym” nie występuje w przypadku spo-

strzeżenia przeżycia. Ponieważ przeżycie nie przejawia się w wyglądach, to 

w spostrzeżeniu immanentnym jest dane jako „coś absolutnego” (a nie jedy-

nie coś identycznego w mnogości wyglądów). Znaczy to, że nie ma możli-

wości, żeby dane w spostrzeżeniu immanentnym przeżycie nie istniało. 

Przedmiotom transcendentnym przysługuje zaś tylko przypuszczalna rze-

czywistość, dalszy przebieg doświadczenia może podważyć tezę o istnieniu 

(złudzenie, halucynacja). Teza o istnieniu rzeczy jest przypadkowa, a teza 

o istnieniu przeżycia konieczna, niepodważalna. 

Rzecz odsyła do doświadczenia tej rzeczy, czyli świadomości. Świat jest 

odpowiednikiem mnogości zgodnych doświadczeń. Można sobie pomyśleć, 

że niezgodność nie pojawia się jedynie w poszczególnych wypadkach, lecz 

utrzymuje się stale. Wówczas nie ma już świata, ale świadomość istnieje 

nadal, choć już nie jako uporządkowany związek doświadczeń. Z drugiej 

strony, jeśli istnieje uporządkowany zespół doświadczeń, to nie można sobie 

pomyśleć, że świata nie ma. Świadomość i świat nie są więc równorzędnymi 

                                                           
6
 E. Husserl, Idee …, dz. cyt., s. 125. 

7
 R. Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla,  Warszawa 1974, s. 212. 
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bytami.  Świat nie jest bytem samodzielnym, lecz jedynie intencjonalnym, 

konstytuowanym przez świadomość.  

Fenomenologiczna redukcja, jak się teraz okazuje, pozwala wyodrębnić 

czystą świadomość (czystą, ponieważ realny, ludzki podmiot, wraz z jego 

psychiczną osobowością, został, tak jak cały realny świat, wzięty w nawias) 

jako „fenomenologiczne residuum”. Nie jest jednak jasne, czym ta czysta 

świadomość jest? „Można mianowicie, zgodnie z Ideami, rozumieć czystą 

świadomość jako: a. akty intencjonalne w wąskim rozumieniu + pierwotne 

dane hyletyczne + noematy; to jest wszystko, co według Husserla nie podle-

ga wyłączeniu przez redukcję fenomenologiczną, b. akty + dane wrażeniowe 

(a więc tylko efektywne składniki przeżycia), c. same tylko akty – intencje”
8
. 

Husserl stwierdza, że po redukcji nic nie utraciłem, gdyż świat (także świat 

„fizyczny”) pozostaje jako coś konstytuowanego przez tę świadomość, jej 

intencjonalny odpowiednik. Znaczyłoby to, że czystą świadomość należy ro-

zumieć zgodnie z pierwszym, wymienionym wyżej, sensem (a.).    

Problem polega na tym: czy dane wrażeniowe są elementami świadomo-

ści? Dla Husserla czysta świadomość obejmuje, jak było widać, także dane 

wrażeniowe jako efektywne składniki przeżycia. Ale przecież należy zwró-

cić uwagę na ich obcość i aktywność. Jak pisze Ingarden:  

Podmiot doznając dat wrażeniowych odczuwa je jako coś obcego i ra-

czej, jeżeli tak można powiedzieć, nachodzącego go, i najwyżej w od-

biorczy sposób stara się je uchwycić (zdać sobie z nich sprawę), a je-

żeli z jakichś powodów są dlań przykre, to stara się uchylić od ich do-

znawania, ale nie przez proste sic iubeo swego aktu świadomości – 

gdyż to okazuje się bezsilne – lecz przez odpowiednio dobrane czyn-

ności cielesne (co przejawia się w odpowiednich doborach „wrażeń” 

mięśniowo-stawowych)
9
. 

Ten charakter obcości szczególnie widoczny jest przy wrażeniach zloka-

lizowanych w naszym ciele np. ból głowy czy zęba. Już więc na tym etapie 

podmiot ma do czynienia z czymś obcym, niewytworzonym przez niego.   

Leopold Blaustein wskazuje, że przeżycia są czasowe, ale nie przestrzen-

ne, zaś wrażenia są właśnie przestrzenne. Barwy np. posiadają pewną roz-

                                                           
8
 A. Półtawski, Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja 

świadomości a realizm, Warszawa 1973, s. 215. 
9
 R. Ingarden, O motywach, które doprowadziły Husserla do transcendentalnego 

idealizmu [w:] R. Ingarden, Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, 

s. 609. 
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ciągłość, kształt, można je zlokalizować, są ze sobą w pewnych relacjach 

przestrzennych. Te cechy wrażeń sprawiają, że np. Brentano mówi  o nich 

jako zjawiskach fizycznych. Husserl jednak włącza je w skład świadomości. 

Do świadomości przynależałyby więc obiekty o cechach przestrzennych, to 

zaś zniszczyłoby, zakładaną przez Husserla, skoro świadomość jest dla niego 

całością, jednorodność świadomości
10

. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że 

jego rozwiązanie wydaje się mieć wpływ na rozstrzygnięcie epistemologicz-

ne. 

Zwolennik pojęcia świadomości obejmującej tylko akty raczej może 

stanąć na stanowisku krytycznego realizmu, niż zwolennik pojęcia 

świadomości obejmującej akty i wyglądy (kompleksy wrażeń). Zwo-

lennik zaś drugiego pojęcia łatwiej zdoła uzasadnić stanowisko zwane 

transcendentalnym idealizmem, niż zwolennik pierwszego. Zarówno 

bowiem jeden jak i drugi liczyć się muszą z niewątpliwym faktem, iż 

zjawia się nam świat przedmiotów doświadczenia codziennego, iż in-

tendujemy do przestrzenno-czasowego świata gór, łąk, domów, stołów 

itp. Zwolennik drugiego pojęcia świadomości zdoła bez większych 

trudności wytłumaczyć zachodzenie tego faktu wyłącznie przy pomo-

cy momentów tkwiących, według niego, immanentnie w świadomo-

ści, a więc wyglądów oraz ujmujących te wyglądy aktów intencjonal-

nych. Zwolennik pierwszego pojęcia świadomości nie jest w stanie 

wyłącznie przy pomocy aktów psychicznych wytłumaczyć faktu zja-

wiania się wyglądów, będących według niego poza świadomością, 

a tym samym również faktu ujmowania świata nas otaczającego w ten 

sposób, w jaki to na każdym kroku czynimy
11

.  

Czy jednak Husserlowi chodzi o wytłumaczenie „faktu zjawiania się wy-

glądów”? Raczej o prześledzenie tego, w jaki sposób pojawia się w świado-

mości otaczający nas świat trwałych i realnych przedmiotów, a w związku 

z tym, jak jest owa realność dana świadomości, czy też mówiąc językiem 

Husserla, jak ta realność jest konstytuowana. Nie musi w tym wypadku za-

padać żadna decyzja epistemologiczna. Nie chodzi bowiem o to czy istnieje 

świat, ale jak ten świat prezentuje się świadomości?   

 

                                                           
10

 Zob. L. Blaustein, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawie-

nia, Lwów 1928, s. 69 i nast. 
11

 Tamże,  s. 72. 
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1.3.  Redukcja fenomenologiczna obejmuje, oprócz świata fizycznego 

i psychofizycznego, także świat kultury (nauki, techniki, sztuki). Rozciąga 

się dalej na Boga, formalną ontologię (fenomenologia jako nauka czysto opi-

sowa będzie powoływać się jedynie na aksjomaty logiczne, np. zasadę 

sprzeczności, których ważność potwierdzi na własnych danych) i materialne 

ontologie (jeśli wyłączamy nauki przyrodnicze i humanistyczne, to wyłącz-

my też nauki eidetyczne odpowiadające tym obiektom).  

Oczywiście nie może zostać wyłączona jedna nauka eidetyczna, gdyż fe-

nomenologia jest nauką dotyczącą istoty czystej świadomości. Nie wyłącza 

się też czystego Ja jako czegoś identycznego, w całej mnogości przeżyć. Nie 

jest ono jakimś przeżyciem pośród innych przeżyć, ani efektywnym momen-

tem przeżycia, ale pewnego rodzaju transcendensem w immanencji. To 

ostatnie określenie wskazuje na pewien problem. Jeżeli czyste Ja jest czymś 

transcendentnym, to czy możemy przyjąć jego istnienie. Kiedy coś spostrze-

gam, czy o czymś myślę, czy też coś sobie przypominam, to całe moje zain-

teresowanie skupia się na tych przedmiotach. Akt spostrzeżenia zewnętrzne-

go kieruje się ku zewnętrznemu przedmiotowi, w akcie refleksji prezentują 

się poprzednio spełniane akty. Czy więc czyste Ja w ogóle może być dane?
12

 

 

2. Noeza i noemat 

2.1. Po dokonaniu fenomenologicznej redukcji świat nie został straco-

ny. Wszystko pozostaje w sferze fenomenologicznej jako odpowiednik abso-

lutnej świadomości.  

Wszystko, co transcendentne, w tej mierze, w jakiej dochodzi do pre-

zentacji w świadomości, jest obiektem badania fenomenologicznego 

nie tylko od strony świadomości tego czegoś – np. różnych odmian 

świadomości, w których staje się ono dane jako to samo, lecz także – 

choć jest to z poprzednim w sposób istotny splątane – jako to, co da-

ne, i jako to, co w tych danych jest przyjmowane
13

. 

Należy więc badać przeżycie intencjonalne zarówno od strony przeży-

ciowej, jak i od strony przedmiotowej.  

                                                           
12

 Można tu wspomnieć o sporze, który toczył się wśród kontynuatorów myśli Hus-

serla (A. Gurwitsch, J. P. Sartre, A. Schütz). Zob. R. Piłat, Czy istnieje świado-

mość?,  Warszawa 1993, s. 76 i nast. 
13

 E. Husserl, Idee …, dz. cyt., s. 225. 
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Wychodząc od spostrzeżenia zmysłowego, musimy w nim wyróżnić tre-

ści wrażeniowe, warstwę materiałową oraz intencjonalną formę, warstwę 

noetyczną. Mamy więc zmysłową hyle (nieukształtowany materiał) i inten-

cjonalną morfe (formę pozbawioną materii). Konkretne przeżycie intencjo-

nalne powstaje w wyniku nadania sensu, ożywieniu warstwy zmysłowej 

przez moment intencjonalny. To, że samo tylko doznawanie treści wraże-

niowych nie wystarcza do ukonstytuowania świata pokazują przykłady nie-

widomych, którzy, w wyniku operacji, uzyskali możliwość normalnego wi-

dzenia. W percepcji wzrokowej można wyróżnić cztery aspekty: kolor, ruch, 

kształt i głębię. Niewidomy po odzyskaniu wzroku nie ma większych pro-

blemów z widzeniem koloru i ruchu
14

. Dużo większe trudności sprawia wi-

dzenie kształtu i ocena odległości. Wszystko to, co widzi jest, na początku, 

chaosem zmiennych, efemerycznych zjawisk, nie stanowi  żadnego stałego 

pejzażu. Potrzebny jest długotrwały trening, np. kojarzenie wyglądów rzeczy 

z jej cechami dotykowymi. „Kiedy ktoś jest odizolowany, nie widzi, nie czu-

je, nie postrzega – proces poznawczy jest zawsze związany z zachowaniem 

i ruchem, z wychodzeniem na świat i badaniem go. Nie wystarczy widzieć; 

trzeba także patrzeć”
15

. Niewidomy może np. potrafić odczytać godzinę na 

zegarze, jeżeli wcześniej posługiwał się specjalnym zegarem, dzięki któremu 

określał czas, dotykając wskazówek.  

Czy rzeczywiście jednak można oddzielić hyle od morfe? W książce Fe-

nomenologia amerykańska Bogdan Baran, prezentując stanowisko Arona 

Gurwitscha pisze: „Melodia nie «dołącza się» do zespołu dźwięków […]. To 

bowiem, czym jest dźwięk, zależy od kontekstu melodii. Element konstytu-

tywny danej melodii jest w innej melodii czymś innym”
16

. Treści wrażenio-

we zmieniałyby się więc wraz ze zmianą intencjonalnej formy. Jak pokazuje 

to James:  

Weźmy zagadkę Pas de lieu Rhone que nous; słowa te możemy czytać 

wciąż od nowa, nie zauważając, że mają te same dźwięki, co słowa 

                                                           
14

 Akinetopsja, czyli „ślepota na ruch” przejawia się w ten sposób , że np. pacjent 

ma problemy z nalaniem sobie herbaty do filiżanki, ponieważ płyn wydaje się za-

stygły; ludzie nie przesuwają się, tylko znajdują się raz w jednym, raz w drugim 

miejscu. Zob. O. Sacks, Antropolog na marsie, Poznań 1999, s. 42. 
15

 Tamże, s. 134. 
16

 B. Baran, Fenomenologia amerykańska, Kraków 1990, s. 36 . 
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paddle your own canoe. Gdy pojawiają się skojarzenia angielskie, 

wydaje się, że zmianie ulega sam dźwięk
17

.  

Analizując przeżycie intencjonalne od strony przeżyciowej mamy do 

czynienia z noezą (termin ten Husserl zaczerpnął z języka greckiego – nous, 

czyli rozum). Noeza to efektywne składowe przeżycia spełniające podsta-

wową rolę w konstytucji świata.  

Noezy, nasycając sensem materiał i splatając się w wielorako-

jednolite kontinua i syntezy, wywarzają świadomość czegoś w ten 

sposób, że obiektywna jedność przedmiotu może się w tym jed-

nozgodnie „ujawnić”, „wykazać” i dać się „rozumnie” określić
18

. 

Przechodząc do badania aktu intencjonalnego od strony przedmiotowej, 

musimy zająć się noematem. Noemat jest właśnie intencjonalnym odpo-

wiednikiem przeżycia intencjonalnego. Fenomenologicznie zredukowane 

spostrzeżenie np. stojącego przede mną komputera jest nadal spostrzeżeniem 

dotyczącym tego komputera. Od efektywnych składowych przeżycia należy 

odróżnić ich intencjonalny korelat, czyli to, co uświadomione jako takie. 

Każdemu przeżyciu odpowiada intencjonalny obiekt. Z jednej strony mamy 

„nadawanie sensu” a z drugiej sam „sens”. Wykorzystując schemat cogito-

cogitatum czy noeza-noemat, można powiedzieć, że świat istnieje jako kore-

lat czystej świadomości.  

Konsekwentna realizacja redukcji fenomenologicznej pozostawia nam 

więc po stronie noetycznej otwartą nieskończoną dziedzinę czystego 

życia świadomości, a po stronie jego noematycznego korelatu – do-

mniemany świat jako taki
 19

. 

Noemat nie jest efektywnym składnikiem przeżycia, jest wobec niego 

transcendentny. Szarość komputera, jego barwa należy do noematu i należy 

ją odróżnić od materiału wrażeniowego. Treści wrażeniowe, jako efektywne 

momentu przeżycia, stanowiące wygląd nie są dane poprzez wyglądy. Zosta-

ją ujęte, „ożywione” przez noetyczne momenty i  w ten sposób jest mi dana 

barwa. Oczywiście utworzenie noematu może być bardziej skomplikowane 

niż w przypadku dobrze mi znanego komputera.  

                                                           
17

 W. James, Psychologia. Kurs skrócony, Warszawa 2002,  s. 275. 
18

 E. Husserl, Idee …, dz. cyt., s. 275. 
19

 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, Warszawa 1982, s. 53. 
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Nie obeznany jeszcze z odgłosami wojny nie byłem w stanie rozsu-

płać gwizdu i syku, łoskotu własnych dział oraz rwącego trzasku poci-

sków wroga, eksplodujących w coraz to krótszych odstępach czasu. 

Trudno mi było stworzyć z tego wszystkiego jakiś obraz
20

.  

Konstytucja noematu nie jest aktem definitywnym. Mogę utworzyć no-

emat, następnie „rozczarować się” i utworzyć nowy.   

Nie bez pewnego dreszczu przypominam sobie, że podczas tej prze-

rwy śniadaniowej próbowałem rozkręcić mały aparat, leżący przede 

mną na dnie okopu i w którym z trudnych do wyrozumowania przy-

czyn widziałem „latarnię szturmową”. O wiele później zorientowałem 

się, że przedmiot służący mi do zabawy był odbezpieczonym grana-

tem ręcznym
21

.   

Noemat, nie będąc efektywnie zawarty w świadomości, ze swej istoty jest 

z nią związany. Cały czas mamy tu do czynienia z korelacją noeza-noemat.  

Eidos noematu wskazuje na eidos noetycznej świadomości, obydwa 

eidetycznie przynależą do siebie. To, co intencjonalne, jako takie, 

tym, czym jest, jest jako intencjonalny odpowiednik takiego a takiego 

rodzaju świadomości, która jest świadomością tego właśnie
22

.  

2.2. W noemacie z kolei trzeba odróżnić sens noematyczny od charakte-

ru noematycznego. Mogę spostrzegać ten szary komputer, mogę sobie go 

przypominać, mogę też sobie go wyobrazić. Przy wszystkich tych sposobach 

prezentacji może być on uchwycony przeze mnie „tak samo”, pod każdym 

względem identycznie ujęty. Sens, aspekt, ze względu na który został uświa-

domiony, pozostał ten sam, nastąpiła jednak jakaś zmiana. Zmiana nie wy-

stępuje jedynie po stronie charakteru noetycznego (spostrzeżenie, przypo-

mnienie, wyobrażenie), lecz także po stronie przedmiotowej (charakter te-

raźniejszej, cielesnej rzeczywistości, charakter reprezentacji - „przeszły”, 

charakter fikcji).  

Trzeba też zauważyć, że uobecnienie wskazuje zawsze na spostrzeżenie. 

Przypomnienie np. implikuje, że to, co jest „przeszłe” było „teraźniejszym”, 

jest więc modyfikacją spostrzeżenia o tym samym sensie. „Do istoty przy-

pomnienia w pierwszym rzędzie należy to, że jest ono świadomością byłego  

                                                           
20

 E. Jünger, W stalowych burzach, Warszawa 1999, s. 25. 
21

 Tamże,  s. 25. 
22

 E. Husserl, Idee ..., dz. cyt., s. 323. 
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bycia spostrzeżonym”
23

. Wydaje się, że trzeba to doprecyzować. Posłużę się 

tutaj fragmentem eseju Bernarda Williamsa.  

Przypuśćmy, że mówimy o jakimś człowieku, że pamięta, jak mając 

pięć lat zgubił się w parku. Jakie warunki muszą być spełnione, aby 

było prawdą, że człowiek ów pamięta, że mając pięć lat zgubił się 

w parku? Po pierwsze, musiałby rzeczywiście zgubić się w parku ma-

ją pięć lat i musiałby mieć w tym czasie tego rodzaju przeżycie. Po 

wtóre, musi obecnie wiedzieć, że zgubił się w parku, i dysponować 

jakąś szerszą wiedzą  o tym przeżyciu. Nie jest to jednak wystarczają-

ce. Załóżmy bowiem, iż jest prawdą, że mając pięć lat zgubił się w 

parku, ale wszystkiego, co obecnie wie o tym zdarzeniu dowiedział się 

przed kilku laty od swojej matki. Nie byłoby wówczas prawdą, że 

pamięta on, iż mając pięć lat zgubił się w parku. Dodatkowy warunek, 

który sprawia, iż jest prawdą, że ów człowiek pamięta to zdarzenie, 

jest taki, że wie on o nim obecnie, dlatego,  że wówczas go doświad-

czył
24

.  

Istnieją także uobecnienia wyższego stopnia, np. mogę przypominać so-

bie kiedyś przeżyte przypomnienie (tak też mogę sobie wyobrażać, że sobie 

wyobrażam). 

Piszę. Piszę o tym, że piszę. W myśli widzę siebie piszącego o tym, że 

piszę, i mogę także ujrzeć siebie patrzącego na to, jak piszę. Przypo-

minam sobie samego siebie piszącego, a także oglądającego siebie 

podczas pisania. I widzę siebie przypominającego sobie, jak patrzę na 

siebie piszącego, i przypominam sobie siebie, jak oglądam się sam we 

wspomnieniu, że pisałem, iż piszę widząc siebie piszącym, że pamię-

tam, iż widziałem już dawniej siebie piszącego, że pamiętałem, iż wi-

działem siebie, jak pisałem, i że pisałem, iż piszę, że pisałem. Mogę 

też sobie wyobrazić siebie piszącego, że już napisałem, iż mógłbym 

sobie wyobrazić siebie piszącego, że napisałem, iż wyobrażałem sobie 

siebie piszącego o tym, że widzę siebie piszącego, że piszę
25

. 

Należy tu także wspomnieć o przemianach uważnościowych. W spo-

strzeganym komputerze raz te, raz inne momenty mogą być „uprzywilejo-

                                                           
23

 E. Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu,  Warszawa 

1989, s. 85. 
24

 B. Williams, Przekonania z wyboru  [w:], B. Williams, Ile wolności powinna mieć 

wola i inne eseje z filozofii moralnej, Warszawa 1999, s. 13. 
25

 S. Elizondo, Grafograf, motto [w:], M. Vargas Llosa, Ciotka Julia i skryba, Kra-

ków-Wrocław 1983. 
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wane” lub tylko „współzauważane”. Promieniowi uwagi odpowiadają zmia-

ny w korelacie noematycznym.   

Charaktery noetyczne mają swoje treściowe korelaty, „gdyż nie ma żad-

nego momentu noetycznego bez przynależnego doń w szczególny sposób 

momentu noematycznego – tak brzmi prawo istoty, sprawdzające się wszę-

dzie”
26

. Na pełny noemat oprócz rdzenia, którym jest sens składają się też 

zgrupowane wokół niego charaktery. Tak samo jest w wypadku sądów. Mo-

gę być pewien, że S jest p lub przypuszczać, że S jest p. Sens pozostaje ten 

sam ale przecież w noemacie coś się zmienia (charakter). 
 

2.3. Szczególnie ważną rolę odgrywają charaktery przeświadczeń i od-

powiadające im charaktery istnienia. Korelatem spostrzeżeniowej pewno-

ści jest dotyczący przedmiotu charakter bycia „rzeczywistym”. Ten sam 

przedmiot może być również ujęty w innych charakterach, kiedy np. zaczy-

namy się zastanawiać, czy nie mamy tu do czynienia ze złudzeniem. Zmia-

nom po stronie noetycznej (pytanie, wątpliwość, dopuszczenie, przypusz-

czenie) odpowiadają zmiany modi istnienia („pozostający pod znakiem za-

pytania”, „wątpliwy”, „możliwy”, „prawdopodobny”). Stwierdzenie to sens 

plus charakter istnienia. 

Możliwe są tu różnego rodzaju modyfikacje. Przeświadczeniowa pew-

ność jest prapostacią wszelkiego sposobu żywienia przeświadczenia czy, 

inaczej mówiąc, praprzeświadczeniem, zaś charakter istnienia po prostu 

(„rzeczywiście” istniejący) prapostacią modi istnienia („prawdopodobny” to 

„prawdopodobnie istniejący”, „możliwy” to „możliwie istniejący” itd.). 

Świadomość istnienia przemieniona w świadomość negacji pociąga za sobą 

przemianę charakteru „istniejący” w „nieistniejący” i, analogicznie, „możli-

wy” w „niemożliwy”, „prawdopodobny” w „nieprawdopodobny” itd. Dalej 

może powstać zwielokrotniony łańcuch modyfikacji (jest wątpliwe czy jest 

nieprawdopodobne, że jest możliwe, iż jest prawdopodobne).  

Można dopuszczać coś, żywić wątpliwości, stawiać pod znakiem zapyta-

nia, kierując się na to, co właśnie tak jest uświadamiane.  

Można jednak spoglądać na owe możliwości, zagadnienia, wątpliwo-

ści jako takie i ewentualnie dokonując eksplikacji uchwycić na obiek-

cie, którym jest sens, i orzec [o nim] bycie możliwym, bycie pozosta-

                                                           
26

 Husserl, Idee …, dz. cyt., s. 303. 
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jącym pod znakiem zapytania, bycie wątpliwym – wówczas jest on 

dany jako istniejący w niezmodyfikowanym sensie
27

. 

Tutaj charakter staje się określeniem, które orzeka się o noematycznym 

sensie. 

Specjalnym rodzajem modyfikacji jest modyfikacja neutralnościowa. 

Zneutralizowane przeświadczenie, przypuszczenie, zaprzeczenie przestaje 

być przeświadczeniem, przypuszczeniem, zaprzeczeniem na serio. Jest to 

posiadanie czegoś „w stanie zawieszenia”. „Charakter osadzenia w bycie stał 

się bezsilny”
28

. Niezneutralizowane akty mogą być rozumne, uprawnione lub 

nie. „Natomiast samo myślenie sobie tylko nie «uznaje w bycie» niczego, 

ono nie jest ustalającą świadomością. «Sama tylko myśl» o realnościach, 

możliwościach itd. nie «pretenduje» do niczego, nie ma być ani uznana jako 

słuszna ani odrzucona jako niesłuszna”
29

.  

 

3. Rozum 
 

3.1. Jak widzieliśmy wyżej, noemat składa się z pewnego rdzenia, sensu 

i przynależnych do niego charakterów. W tym rdzeniu należy teraz wskazać 

na jego centralny punkt, oś rdzenia. Tym punktem jest przedmiot po pro-

stu. Ten sam intencjonalny przedmiot może być uświadamiany ze względu 

na różne aspekty, w różnym sensie, może być dany w innych orzecznikach. 

Te orzeczniki jednak są orzecznikami czegoś, a to coś, to właśnie obiekt, 

czyste x. Przedmiot jest tym, co identyczne, mimo zmiany sensu (szary kom-

puter, podstawa pod chwiejący się stół, ciężar spadający dziecku na głowę). 

„Przedmiot [wzięty] w «jak» swoich określeń” zmienia się, zaś „przedmiot 

po prostu” pozostaje ten sam.  

Przedmiot ten pojawia się w mnogości sensów, stwierdzeń, a więc rodzi 

się pytanie, kiedy przedmiot jest rzeczywisty?  

W sferze logicznej, w sferze wypowiedzi zwroty „być prawdziwym” 

albo „być rzeczywistym” i „być rozumnie wykazywalnym” zasadni-

czo odpowiadają sobie, i to dla wszystkich przeświadczeniowych mo-

di istnienia, resp. uznawania w bycie
30

. 
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 Tamże, s. 342. 
28

 Tamże, s. 350. 
29

 Tamże, s. 352. 
30

 Tamże, s. 445. 
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Zanalizujmy różnicę między spostrzeganiem komputera a jego przypo-

minaniem sobie albo między pomyśleniem ze zrozumieniem, że 2 x 2 = 4 

a mechanicznym powtórzeniem tego. Różnica ta wiąże się z wypełnieniem 

odpowiedniego sensu czy stwierdzenia. Po stronie noetycznej wypełnienie 

polega na umotywowaniu, ufundowaniu przeświadczenia o istnieniu („wiem 

na pewno”) przez źródłowo prezentującą naocznością („widzę w określo-

ny sposób”), a po stronie noematycznej na ugruntowaniu noematycznego 

charakteru istnienia przez cielesną obecność. Charakter tetyczny, uznanie 

w bycie, uzyskuje prawomocność dzięki źródłowej prezentacji. 

Oczywistość nie jest jakąś treścią dołączającą się do przeżycia, ale spo-

sobem jego spełnienia. Nie oznacza to, że nie można popełnić błędu, lecz że 

pomyłka „zakłada jednakowoż jakąś oczywistość tego samego rodzaju, 

w której ta pierwsza «rozpada się»”
31

. Aktualna oczywistość czyni poprzed-

nią  złudzeniem. 

Pewnej nocy śniło mi się, że doznaję dość przyjemnego wrażenia 

w prawej nodze. Doznanie narastało i trochę się rozbudziłem. Narasta-

ło dalej, obudziłem się  do końca i stwierdziłem, że od początku czu-

łem silny ból. Samo doznanie powiedziało mi, że było to doznanie 

silnego bólu, które pomyliłem z doznaniem przyjemności
32

. 

Jeśli chodzi o coś indywidualnego, mielibyśmy asertoryczną oczywi-

stość, a w wypadku istoty apodyktyczną (wgląd). Należy też rozróżnić ade-

kwatną i nieadekwatną oczywistość. Rzecz realna jest dana zawsze z pewnej 

strony, nieadekwatnie, to zaś oznacza, że jej rozumowe uznanie w bycie nie 

jest nigdy ostateczne, może zawsze zostać wzmocnione lub osłabione.  

„«To jest rzeczywiste» - przy założeniu, że dalszy przebieg doświadcze-

nia nie przyniesie «silniejszych motywów rozumowych», które ukazują owo 

pierwotne uznanie w bycie jako takie, iż w tym szerszym zespole «należy je 

przekreślić»”
33

. Przedmiot realny może więc zawsze eksplodować. Można tu 

również wspomnieć, że także przypomnienie posiada swoje uprawnienie. 

Rozwinięcie przypomnienia w cały zespół przypomnień, kończący się w ak-

tualnym spostrzeżeniu, sprawia, że jego waga rośnie (obraz przypomnienio-

wy może też rozpaść się, eksplodować). Ale tego typu rozumowe uznanie 

                                                           
31

 E. Husserl, Formale und transzendentale Logik, cyt. za: J.-F. Lyotard, Fenomeno-

logia, Warszawa 2000, s. 57. 
32

 P. Feyerabend, Zabijanie czasu, Kraków 1996, s. 122. 
33

 E. Husserl, Idee ..., dz. cyt., s. 452. 



FENOMENOLOGIA TRANSCENDENTALNA EDMUNDA HUSSERLA… 

-269 - 
 

w bycie jest tylko czymś pochodnym (tak samo jest w przypadku wczucia), 

brak tu autentycznego uprawnienia opartego na źródłowej prezentacji. 
 

3.2. Widać teraz równoważność, jaka ma miejsce między „naprawdę ist-

niejącym przedmiotem” a „takim, który powinien być rozumnie uznany”. 

„Rzeczywisty przedmiot” jest drugą stroną pełnej źródłowej prezentacji. 

Zasadniczo (w a priori bezwarunkowej ogólności należącej do istoty) 

każdemu „naprawdę istniejącemu” przedmiotowi odpowiada idea 

możliwej świadomości, w której ten przedmiot da się ująć źródłowo i 

przy tym w pełni adekwatnie. Odwrotnie, gdy zapewniona jest ta moż-

liwość, eo ipso przedmiot jest naprawdę istniejącym
34

.  

Przedmioty realne nie mogą być spostrzegane adekwatnie w żadnym 

skończonym zespole przeżyć, ale ich pełna prezentacja ma być rozumiana 

jako idea (w Kantowskim sensie – jak dodaje Husserl), aprioryczna reguła 

prawidłowych, nieadekwatnych prezentacji. Mamy tu do czynienia z zagad-

nieniem konstytucji przedmiotu w transcendentalnej świadomości. Obiekt 

realny, zgodnie z ideą rzeczy, jest czymś dającym się określać w nieskoń-

czoność, pozostając identycznym w rosnącym ciągu sensów noematycznych.  

Wolfgang Stegmüller przeciwstawia tę koncepcję teorii krytycznego re-

alizmu, która postuluje istnienie trzeciego członu w relacji poznawczej (poza 

podmiotem i przedmiotem), jako reprezentanta przedmiotu. Ten reprezen-

tant, bezpośrednio postrzegany, jest jedynie znakiem transcendentnego, real-

nego przedmiotu. Wbrew tej teorii Husserl zaznacza, że sam realny przed-

miot jest postrzegany, ale ta realność jest rozumiana zgodnie z zasadami fe-

nomenologii transcendentalnej.  

To, że drzewo, które postrzegam, jest realną rzeczą a nie tylko subiek-

tywną treścią świadomości, nie oznacza, że poza moją świadomością 

i niezależnie od świadomości każdego, innego oglądającego, istnieje 

jakieś (ex hypothesi nie dające się przedstawić) X, które tę treść świa-

domości we mnie wywołuje, lecz że ta chwilowa treść świadomości 

jest prawidłowo włączona w potencjalnie nieograniczony horyzont co-

raz nowych zjawisk i wyglądów tej „samej rzeczy”
35

.  
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 Tamże, s. 467. 
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 W. Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Ein-
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Przyglądając się bliżej konstytucji możemy wyróżnić w niej kolejne eta-

py: najpierw ukonstytuowanie rzeczy jako res temporalis, dalej jako res 

extensa, res materialis (substancjalno-przyczynowa), a na jeszcze wyższym 

stopniu jako intersubiektywnie identyczna rzecz. Oczywiście zagadnienie 

konstytucji dotyczy wszelkiego rodzaju przedmiotów. Stegmüller wiąże ten 

opis konstytucji realnego przedmiotu z transcendentalnym idealizmem. 

Skoro pojęcie wyglądu jest koniecznie relatywne wobec świadomości, 

dla której ten wygląd istnieje i w której rzecz w wyglądach się ukazu-

je (abschatten sich), to świat, jako całościowy system tej rozmaito-

ści rzeczy ukazującej się w wyglądach, jest także koniecznie rela-

tywny wobec świadomości. Ta świadomość nie jest świadomością 

empirycznie-realną, lecz transcendentalną, która pozostała po dokona-

niu fenomenologicznego wzięcia w nawias
36

. 

Jak już pisałem w wstępie tę konstytucję można rozumieć jako odsłania-

nie realnego przedmiotu. Wówczas trzeba zwrócić uwagę na dwa elementy: 

po pierwsze, Husserl słusznie odrzuca realizm krytyczny, podkreślając, że 

postrzegamy bezpośrednio sam realny przedmiot. Po drugie, przedmiot ten 

nie jest w świadomości (jak to sugeruje powyższy fragment), lecz jest zaw-

sze wobec niej transcendentny. Świadomość nie jest zamknięta we własnej 

klatce. Husserl odrzuca tzw. zasadę świadomości (Satz des Bewusstseins), 

zgodnie z którą świadomość może ujmować tylko własne treści.  
 

3.3. Można w tym miejscu bliżej przyjrzeć się strukturze doświadcze-

nia
37

. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że doświadczenie pasywne wa-

runkuje doświadczenie aktywne (akty uprzedmiotawiające). Ten pierwszy 

rodzaj doświadczenia składa się z horyzontu zewnętrznego i horyzontu we-

wnętrznego. 

Pasywne doświadczenie świata jako całości wyprzedza doświadczenie 

obiektów indywidualnych. Ujęcie poszczególnych przedmiotów odbywa się 

na tle świata, który jako horyzont zewnętrzny jest już wstępnie zarysowany 

co do pewnych swoich cech.  

Nasz empirycznie naoczny, otaczający nas świat ma pewien cało-

ściowy styl empiryczny. [...] Właśnie dzięki temu widzimy, że wszę-
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 Tamże. 
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 Zob. M. Moryń, Transcendentalizm, intencjonalność, język. O Husserlowskiej 

koncepcji sensu, Poznań 1998, s. 79-88. 
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dzie rzeczy i dotyczące ich zdarzenia nie występują i nie przebiegają 

dowolnie, lecz są a priori powiązane przez ten styl, przez niezmienną 

formę naocznego świata, że mówiąc innymi słowy, przez powszech-

ne powiązanie przyczynowe wszystko razem, co istnieje w świecie, 

posiada powszechną, pośrednią lub bezpośrednią współprzynależność, 

przez którą świat nie jest jedynie wszechświatem, lecz wszechjednią, 

pewną (nieskończoną wprawdzie) całością
38

.  

Świat ten jest jednocześnie doświadczany jako istniejący.  „Świat, jako 

świat istniejący, stanowi uniwersalną sferę pasywnego bycia danym, po-

przedzającą wszelką aktywność wydawania sądów i wszelkie zainteresowa-

nia teoretyczne”
39

.  

Pasywnie dany obiekt indywidualny jest także doświadczany jako już ja-

koś określony. Później w doświadczeniu aktywnym następuje wyjaśnianie 

tego horyzontu wewnętrznego.  

Każda eksplikacja, jaka dokonuje się w źródłowym oglądzie jako eks-

plikacja pewnego na nowo doświadczonego przedmiotu, może zostać 

scharakteryzowana jako uwyraźnienie oraz rozjaśnienie, jako bliższe 

określenie tego, co w formie horyzontu nieokreślone, a w nim impli-

kowane
40

. 

W trakcie eksplikującej obserwacji (może się ona ciągnąć w nieskończo-

ność) dochodzi do rozszerzenia noematu. Następnym celem poznającej 

świadomości jest uwyraźnienie horyzontu zewnętrznego, czyli odniesienie 

danego przedmiotu do innych należących do tego samego świata. Następuje 

uporządkowanie świata według relacji przestrzennych, czasowych i przy-

czynowych.         

Chciałbym teraz bliżej przyjrzeć się procesowi rozjaśniania horyzontu 

wewnętrznego. Odwołując się jeszcze raz do podobieństwa łączącego feno-

menologa z malarzem, można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z „zasa-

dą adaptowania stereotypu”
41

. Wychodzi się od ogólnego pojęcia, a następ-
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 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, Toruń 

1999,  s. 27. 
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 E. Husserl, Erfahrung und Urteil, cyt. za: K. Świecicka, Husserl, Wiedza Po-

wszechna, Warszawa 1993, s. 97. 
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cyt., s. 86. 
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 Zob. E. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, 
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nie wypełnia się go, żeby dojść do konkretnego przedmiotu. Jeżeli w ekspe-

rymencie psychologicznym prosi się o wykonanie kopii jakiegoś nic nie 

oznaczającego kształtu, to  

rysujący stara się najpierw zaklasyfikować plamę i zamknąć w jakimś 

znajomym schemacie; powie, na przykład że jest trójkątna, lub że wy-

gląda jak ryba. Wybrawszy taki schemat, aby nim w przybliżeniu ująć 

formę, zabiera się następnie do korekty, zauważając – dajmy na to – 

że trójkąt jest u wierzchołka zaokrąglony, albo, że ryba ma świński 

ogon. Doświadczenie to uczy, że kopiowanie polega na zmiennym 

rytmie schematów i korekt. Schemat nie jest produktem abstrahowa-

nia, tendencji do upraszczania, ale stanowi pierwszą przybliżoną, luź-

ną kategorię, która stopniowo się zacieśnia, dochodząc do kształtu re-

produkowanego
42

.  

Tak też np. postępuje policyjny rysownik, kiedy wykonuje rysopis prze-

stępcy. Wychodzi od wzorca twarzy, a następnie, na podstawie zeznań 

świadków przestępstwa, odpowiednio modyfikuje, aż pojawi się twarz tego 

konkretnego przestępcy.  

Andrzej Półtawski, prezentując opisane przez Erwina Strausa przeciw-

stawienie odczuwania zmysłowego i spostrzegania
43

 wskazuje na ogólność 

odczuwania. 

Gdy spotykam po raz pierwszy Chińczyka, widzę go bezpośrednio ja-

ko Chińczyka, człowieka określonej rasy, nie zaś jako pana Li czy 

pana Czanga. Nie potrzebuję długiego doświadczenia z wieloma 

Chińczykami ani uogólnienia, opartego na wielu przypadkach, aby 

spostrzec go właśnie jako Chińczyka. Jeszcze bardziej oczywistym 

wydaje się, że kot, widzący po raz pierwszy mysz, nie spostrzega jej 

jako Miki czy Zizi, lecz jako coś poruszającego się i jadalnego o okre-

ślonym kształcie czy postaci. Kot nie posiada wprawdzie, jak sądzi-

my, pojęcia „myszy”, jednak na pewno będzie on potrafił zauważyć 

i pochwycić następną spotkaną mysz. [...] Jako człowiek mogę poznać 

osobiście pana Li czy też pana Czanga. Do tego potrzebne mi jest jed-

nak dość długie doświadczenie. Że jednak pierwszego spotkanego 

                                                           
42

 Tamże, s. 76. 
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 Odczuwanie zmysłowe jest sympatetycznym sposobem komunikacji istoty żywej 
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Chińczyka spostrzegam właśnie jako Chińczyka, w aspekcie pewnej 

powtarzalnej postaci, że więc spostrzegam to, co ogólne przed tym, co 

jednostkowe – ściślej: że najpierw dany mi jest aspekt, nie zaś jed-

nostkowość spostrzeganego przedmiotu – to jest, zdaniem Strausa, 

istotowe prawo psychicznego stawania się
44

. 

Wyłania się tutaj zagadnienie intuicji ejdetycznej. Zasadniczą rolę w niej 

odgrywa tzw. operacja uzmienniania, wariacja eidetyczna. Operacja ta pole-

ga na uzmiennianiu pewnych własności przedmiotu tak, że dochodzi się do 

tych własności, których zmiana sprawiłaby, że obiekt nie byłby już tym 

przedmiotem, którym jest. 

Wychodząc od tego spostrzeżenia stołu jako przykładu, przepro-

wadźmy w odniesieniu do spostrzeganego tu przedmiotu operację zu-

pełnie swobodnego i idącego w dowolnym kierunku uzmiennienia, tak 

jednak, by samo spostrzeżenie zachowane było przy tym w [swym] 

charakterze spostrzeżenia czegoś – czegoś bez względu na to, co by to 

miało być. [...] Rzeczywiste spostrzeżenie przenosimy niejako w ob-

szar tego, co nierzeczywiste, co posiada charakter czegoś Jak-gdyby, 

obszar, który dostarcza nam czystych możliwości oczyszczonych ze 

wszystkiego, co wiązałoby je z faktycznymi spostrzeżeniami 

i z wszelkimi faktami w ogóle
45

.  

Operacja uzmienniania, dzięki której następuje przejście, według słów 

Ingarden, od tego, co empiryczne do tego, co idealne, może być stosowana 

wobec każdego przedmiotu.  

Wyobraźnia eidetyczna wyznacza zakres możliwych przedmiotów po-

znania. Spostrzegając nieznany obiekt ujmuję go jako już należący do pew-

nego typu. Można tu podać, wzięty z mitu polinezyjskiego, przykład dziew-

czyny, która pierwszy raz widząc pomarańczę mówi: „To jajko jest bardzo 

smaczne. Jaki ptak je złożył? Ten ślimak jest soczysty i słodki. Gdzie go 

złapałaś?”. Takie ujęcie pomarańczy jest możliwe dzięki operacji uzmien-

niania. 

Bierzemy za punkt wyjścia obraz jajka jako tworu białego i okrągłego 

i poddajemy go deformacji zmieniając barwę i wielkość, zachowując 

wszakże okrągłość, jadalność i – być może – półpłynną konsystencję 

wewnętrznej zawartości. Bierzemy za punkt wyjścia obraz ślimaka ja-
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ko tworu elastycznego, soczystego i ruchliwego i poddajemy go de-

formacji, zachowując elastyczność, soczystość, zmieniając zaś barwę, 

kształt i – zapewne – pozbawiając zdolności ruchu. W rezultacie roz-

poznajemy pomarańczę bądź jako „coś w rodzaju jajka” bądź jako 

„coś w rodzaju ślimaka”
46

. 

Można pokazać, sięgając do twórczości literackiej Jean-Paula Sartre’a, 

jak wyglądałoby doświadczanie świata, gdyby podmiot był pozbawiony wy-

obraźni eidetycznej. Mam tu na myśli, opisane w jego pierwszej powieści, 

doświadczenie mdłości (rozumiane jako swoista wersja fenomenologicznej 

redukcji). Roqentin, bohater Mdłości, patrząc na drzewo, nie widzi „przed-

miotu o określonej istocie gatunkowej oraz jednostkowej, o pewnym zespole 

cech, składających się na sens jego «drzewiastości», lecz po prostu jestestwo 

– a nawet nie jestestwo (nie «coś» będącego), ale niezróżnicowany byt, który 

jest w nim «rozlany», decydując o jego charakterze jestestwa”
47

. 

Warto przyjrzeć się bliżej, jak w tym doświadczeniu jawi się świat 

(mdłości dopadają Roqentina najpierw w tramwaju, a potem w parku miej-

skim): 

Rzecz, na której siedzę, o którą opieram rękę, nazywa się ławką. Zro-

biono ją specjalnie po to, aby można było na niej usiąść, wzięli skórę, 

sprężyny, materiał na obicie, wzięli się do pracy z zamiarem sporzą-

dzenia siedzenia i kiedy już skończyli, właśnie to wykonali. Zanieśli 

do tego pudła i pudło jedzie, a teraz trzęsie się, z brzęczącymi szyba-

mi, i niesie w swoim wnętrzu tę czerwoną rzecz. Szepczę: to ławka, 

trochę jakbym mówił egzorcyzmy. Ale słowo pozostaje mi na war-

gach: nie chce umieścić się na rzeczy. [...] Równie dobrze mógłby to 

być na przykład martwy osioł, nadęty wodą i płynący z prądem, 

z brzuchem wzniesionym ku górze w wielkiej szarej rzece, rzece wez-

branej; a ja siedziałbym na brzuchu osła i stopy nurzałyby mi się w ja-

snej wodzie. Rzeczy oswobodziły się od swoich nazw. Są tutaj, grote-

skowe, uparte, olbrzymie, i wydaje się to idiotyczne nazywać je ław-

kami lub powiadać o nich cokolwiek: jestem w środku Rzeczy niena-

zywalnych. [...] Korzeń, pręty ogrodzenia, ławka, rzadki trawnik, 

wszystko to zniknęło; różnorodność rzeczy, ich indywidualność była 

tylko pozorem, lakierem. Ten lakier rozpłynął się, pozostały masy 
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 A. Żukrowska, W stronę teorii sensu, Szczecin 1996, s. 48 . 
47
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monstrualne i miękkie, w bezładzie – nagie, nagością przerażającą 

i obsceniczną
48

.       

Żeby wyjaśnić pole działania wyobraźni eidetycznej trzeba by odwołać 

się np. do psychologicznej szkoły Nowego Nurtu oraz „teorii nastawienia”. 

Widać tu zasadniczą wadę fenomenologii polegającą na nieuwzględnieniu 

praktyki życiowej podmiotu
49

. Być może trzeba by było także sięgnąć do 

głębszego poziomu, np. odwołać się do ewolucyjnej teorii poznania (Evolu- 

tionäre Erkenntnistheorie – EE). Twórcy EE (Konrad Lorenz, Gerhard 

Vollmer) swoje korzenie filozoficzne umieszczają w „przewrocie koperni-

kańskim” dokonanym przez Immanuela Kanta. Filozof z Królewca w „naj-

wyższej zasadzie sądów syntetycznych a priori” utożsamił warunki możli-

wego doświadczenia z warunkami możliwości przedmiotów. Podstawową 

ideą EE jest uznanie istnienia wrodzonego aparatu poznawczego (aparatu 

światoobrazu – w terminologii Konrada Lorenza). Aparat ten powstał w wy-

niku ewolucji, która, z kolei, traktowana jest jako proces poznawczy. Orga-

nizm, żeby przeżyć (zaspokoić swoje potrzeby) musi dysponować struktu-

rami poznawczymi dopasowanymi do świata, w którym żyje (już sama bu-

dowa cielesna musi być odpowiednia, tak np. płetwy i ruchy ryby odwzoro-

wują właściwości wody). Gatunek posiadający struktury zgodne z rzeczywi-

stością zwiększa swoje szanse na przeżycie. Struktury poznawcze fałszywie 

informujące o świecie powodują zagładę gatunku. Proces dopasowania tych 

struktur do rzeczywistego świata napędzają „wielcy architekci” ewolucji – 

mutacja i selekcja. Każdy osobnik dziedziczy, w postaci aparatu poznawcze-

go, wiedzę zdobytą przez gatunek. W skład tego aparatu wchodzą m. in. ta-

kie formy i kategorie doświadczenia jak czas, przestrzeń, przyczynowość, 

substancjalność. Ontogenetyczne a priori jest filogenetycznym a posteriori.  

Organizacja narządów zmysłowych i nerwów, umożliwiająca żywej 

istocie orientację w świecie, powstała filogenetycznie w zmaganiach 

i przystosowaniach do tychże realnych danych, które organizacja ta 

pozwala nam przeżywać oglądowo jako przestrzeń fenomenalną. Dla 

indywiduum jest więc ona „aprioryczna” o tyle, że obecna jest przed 

wszelkim doświadczeniem i że musi już być obecna, aby doświadcze-

nie stało się możliwe
50

.   
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Peter Strawson, próbując opisać, nie szukając jego genezy, nasz schemat 

pojęciowy, wypowiada się w podobnym tonie. Analizując pojęcie przyczy-

nowości, pisze m. in.: 

Obserwacja prawidłowości następstwa wprawdzie dostarcza nam 

mnóstwa wiedzy o funkcjonowaniu przyczynowości w świecie, jed-

nak tylko dlatego, że ogólną ideę sprawstwa i reakcji przyczynowej, 

ideę rozmaicie wywoływanych skutków, tę ogólną ideę już nosimy 

w sobie, ukrytą w szerokim wachlarzu pojęć rzeczy, jakości, działania 

i przeciwdziałania, elementów podstawowego repertuaru pojęć odno-

szących się do tego, co obserwowalne. Oto dlaczego Kant w dyskusji 

z Hume’em zdecydowanie ma rację [...]. Pojęcie sprawstwa przyczy-

nowego nie pochodzi z doświadczenia świata przedmiotów, tylko jest 

wstępnym warunkiem posiadania doświadczenia; lub mówiąc bardziej 

ściśle, z chwilą kiedy mamy cokolwiek, co możemy nazwać „do-

świadczeniem”, mamy już pojęcie sprawstwa przyczynowego
51

. 

Widać teraz, że musimy przyjąć istnienie w tle czy też „na zapleczu” 

świadomości „aparatu światoobrazu” (Konrad Lorenz) lub „modelu świata” 

(Henri Ey
52

), którego funkcjonowanie dopiero umożliwia doświadczenie 

świata. Ale właśnie to jego funkcjonowanie „na zapleczu” świadomości od-

powiada za to, że w fenomenologii Husserla – pragnącego oprzeć konstytu-

cję świata tylko na aktach świadomości – zagadnienie jego działania się nie 

pojawia.   

Jest rzeczą oczywistą, że nasz model świata, nawet w swej ludzkiej, 

pojęciowej warstwie czy odmianie nie jest dany podmiotowi w taki 

sposób, w jaki dane nam są w spostrzeżeniu drzewa czy osoby. 

Ogromna jego część nie jest nam w ogóle dana; musi on jednak funk-

cjonować niejako anonimowo – po to, abyśmy w ogóle mogli być 

świadomi czegokolwiek. Żaden przedmiot, dany nam w tradycyjnym 

znaczeniu tego słowa, nie doszedłby do prezentacji bez funkcjonowa-

nia tego modelu w tle naszego życia świadomego i bezustannie musi-

my się do niego odwoływać dla rozpoznania przedmiotów, z którymi 

mamy do czynienia; inaczej nie moglibyśmy odróżnić jakichkolwiek 

                                                                                                                                        
znania, Warszawa 1977, s. 42. 
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 P. Strawson, Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii, Kraków 1994, s. 145. 
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dwu elementów czy momentów naszego pola świadomości, pole to 

pozostawałoby całkowicie puste
53

. 

3.4. Chciałbym teraz poruszyć zasadniczy problem redukcji transcenden-

talnej. Wiąże się z nią kilka trudności. Podmiotem redukcji nie może być 

człowiek jako byt psychofizyczny. Jest nim podmiot transcendentalny. Pod-

miot ten może być jednak odkryty dopiero po redukcji. Po drugie, redukcja 

transcendentalna ma być wyłączeniem generalnej tezy naturalnego nasta-

wienia. Ale sama ta teza zostaje uświadomiona wraz z redukcją. 

Ingarden, próbując zrozumieć, czym jest owa generalna teza, powołuje 

się na pewien rodzaj zaburzenia psychicznego, zwanego psychastenią.  

Jest to zaburzenie, które powoduje, że dla człowieka cierpiącego na 

nie świat nagle przestaje być realny. Świat nie przemawia do niego ja-

ko realny – stracił on zmysł pozwalający uchwycić tę realność. 

Wszystko jest dla niego jakąś fantasmagorią, nie jest rzeczywistością 

w sobie, jak gdyby było tylko fantazją
54

. 

Husserl jednak przecież nie chciał przez redukcję pozbawić nas tego 

„zmysłu realności”. Wszystko ma zostać „po staremu”. Jeżeli nawet coś 

chwilowo tracimy, to tylko po to, żeby lepiej to poznać. „Trzeba najpierw 

stracić świat poprzez dokonanie epoche, by go potem na drodze uniwersalnej 

autorefleksji na powrót odzyskać”
55

.   

Odwołując się do Eugena Finka
56

 można rozumieć redukcję transcenden-

talną jako pewnego rodzaju „zdziwienie”, które dopiero pozwala zrozumieć, 

czym jest „rzeczywistość” tego świata.  

Gdy pierwsze i z konieczności tymczasowe określenie istoty nasta-

wienia naturalnego jako wiary w świat, jako strumienia uniwersalnej 

apercepcji świata dochodzi do skutku wewnątrz niego samego, to zna-

czy na gruncie tej wiary, decydujące znaczenie ma wtedy obudzenie 

bezgranicznego zdziwienia (Verwunderung) zagadkowością tego sta-

nu rzeczy. Przyjęcie go jako czegoś oczywistego oznacza pozostanie 

ślepym na pierwszą ze wszystkich zagadek, na byt samego świata jako 
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 A. Półtawski, Problematyka doświadczenia „zewnętrznego” w filozofii Romana 

Ingardena [w:] A. Półtawski, Realizm ..., dz. cyt., s. 264. 
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 R. Ingarden, Wstęp.., dz. cyt. s. 157. 
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 E. Husserl, Medytacje ..., dz. cyt., s. 236. 
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STANISŁAW PISKORZ 

- 278 - 

 

świata otrzymującego sens i ważność bytową przede wszystkim ze 

strumienia apercepcji świata
57

.   

Ingarden doszukuje się też idealizmu w stwierdzeniu Husserla, że „od-

osobniona rzeczywistość nie tworzy dla nas jeszcze żadnego trwałego istnie-

nia”
58

: 

Jeśli jest to stwierdzenie czysto negatywne, to z pewnością zachowuje 

prawdziwość. Ale za stwierdzeniem tym kryje się teza, że tego rodza-

ju „trwałe istnienie” może być tworzone przez spójnie powiązany sys-

tem wzajemnie potwierdzających się oczywistości. „Dla nas” dodaje 

Husserl. Ale co znaczy owo „tworzy dla nas”. Czy znaczy to tylko, że 

na opisanej tu przez Husserla drodze uzyskujemy oczywistością nace-

chowany dostęp do trwałego istnienia, czy może coś więcej, że rze-

czywiście coś tworzone jest tu przez nas dla nas, mianowicie tworzo-

ne jest trwałe istnienie [czegoś]? Ta ostatnia ewentualność wydaje się 

bliską rozumieniu tych spraw przez Husserla. Ale czy nie mówi się tu 

za wiele? W stwierdzeniu takim tkwi już „przecież”  rozstrzygnięcie 

idealistyczne
59

.  

Otóż znowu wydaje się, że Husserl chce przez to powiedzieć jedynie tyle, 

że świat jawi się nam jako rzeczywisty, gdy mamy do czynienia z całym sys-

temem spójnych aktów świadomości. Husserl chce zbadać mechanizm 

ujawniania się „rzeczywistości” świata.  

Moja interpretacja fenomenologii Husserla idzie więc trochę dalej niż 

tzw. interpretacja „neutralnościowa”, według której „stanowisko Husserla 

polegałoby tylko na rezygnacji z mówienia w filozofii o tym wszystkim, co 

jawi się w czystej świadomości (oczywiście o wszystkim, poza nią samą) 

jako o czymś więcej niż jedynie o fenomenie świadomościowym; – albo 

inaczej to wyrażając: na ograniczeniu przedmiotu filozofii –  

nie chcącej się narażać na ryzyko błędu – wyłącznie do przebiegów czystej 

świadomości oraz jej fenomenów jako takich”
60

. Nie ma tu mowy o rezy-
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gnacji, a raczej o uzyskaniu dogodnej pozycji do analizowania „realności” 

świata.   

Korelacja zachodząca między systemem, choćby nieskończonym a „rze-

czywistym” światem nie oznacza przekreślenia „rzeczywistości” tego świa-

ta. Nie mogę wziąć „rzeczywistego” świata i po zbadaniu sprawy uznać, że 

naprawdę nie jest „rzeczywisty”. Przecież ten świat jest właśnie normą, któ-

rą muszę przyjąć, żeby w ogóle mówić o „rzeczywistości” lub „nierzeczywi-

stości”. Coś może być „nierzeczywiste” jedynie na tle „rzeczywistego” świa-

ta. „Bo jeśli mogę mówić o «marzeniach» i o «rzeczywistości», zastanawiać 

się nad odróżnieniem wyobrażeń od tego, co rzeczywiste, i poddawać «rze-

czywistość» wątpieniu, to znaczy, że tego odróżnienia dokonałem już przed 

analizą, że mam doświadczenie rzeczywistości, podobnie jak doświadczenie 

wyobrażeń, a w takim razie problem nie polega na tym, by dociekać, w jaki 

sposób myśl krytyczna może stworzyć wtórnie odpowiedniki tego odróżnie-

nia, ale na tym, by odsłonić naszą pierwotną wiedzę o rzeczywistości”
61

. Ce-

lem redukcji jest zatem właśnie zrozumienie tego, jak ten rzeczywisty świat 

prezentuje się świadomości.  

Poprzez epoche wyswobadza się spojrzenie na uniwersalny fenomen: 

„świat świadomości, wzięty wyłącznie jako taki”, wyłącznie jako 

uświadamiany w różnorodnie przebiegającym życiu świadomym, a w 

szczególności jako pojawiający się originaliter w mnogich, „harmo-

nizujących” ze sobą doświadczeniach i w tym wzajemnym harmoni-

zowaniu scharakteryzowany świadomościowo jako „rzeczywiście ist-

niejący”; przy czym jednak w poszczególnych i tylko w poszczegól-

nych przypadkach dojść może do tego, że ten charakter „realnego ist-

nienia” przemienia się w charakter „nicościowego pozoru”
62

.  
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Abstract 

Excuse me, where's the e-cemetery? is an attempt to look at a number of 

portals, which more or less fit the definition of e-cemeteries. The intro- 

duction about real cemeteries, their classification and cultural decryption 

(anthropology of space), seems to be a necessary preface to describe the 

necropolitan virtual space. Presented here are selected variations of e-

cemeteries: virtual maps of cemeteries (portals dedicated to real cemeteries), 

cemeteries via Skype (being present at the cemetery via a webcam), the e-

cmentarz.pl site, a realistic illusion of real places of burial, and the sub-links 

of the same site: cemeteries of abstract feelings and graveyards of the world 

(pictures of real cemeteries), and then kupamieci.pl and, virtualhaeaven.pl, 

interactive notices, and the least necropolitan variation: internet forums. 
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Cmentarz jest instytucjonalnie ukształtowanym wycinkiem przestrzeni 

o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizo- 

wanym zaś wedle pewnych dyrektyw – reguł kulturowych, zwią- 

zanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak z ist- 

nieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich. Staje się 

wskutek tego cmentarz świadomie organizowaną przestrzenią, 

wyróżniającą się przez pewne, dla niej tylko znamienne, obiekty 

i znaki, będące nośnikami łatwo dających się odczytać informacji. 

Mówią zaś one, że tu właśnie pochowani zostali w sposób zgodny czy 

to z zasadami jakiejś wiary, czy przyjętego w danej społeczności 

obyczaju, konkretni ludzie. Identyfikacja zmarłych, spoczywających 

w poszczególnych grobach, realizowana jest w postaci czytelnego 

znakowego wystroju grobu (inskrypcje, symbole)
1
.  

Sama nazwa cmentarz, a właściwie cmyntarz pojawiła się w Polsce 

najprawdopodobniej w roku 1415 – w ślad za łacińskim cimiterium bądź 

cemeterium, te zaś są pochodną greckiego koimeterion, oznaczającego 

miejsce spokoju, snu. Związane jest to oczywiście semantycznie 

z najważniejszym źródłem myśli chrześcijańskiej, z Biblią, w której 

czytamy, że śmierć jest snem (Ps 13,4), a przebudzenie nastąpi w dniu 

zmartwychwstania (1 Kor 15,14).   

Cmentarze chrześcijańskie to pokłosie pogańskich nekropolii, zwanych 

żalami czy też żalnikami (nazwa ta utrzymywała się aż do wieku XVIII). 

Chrystianizacja ziem polskich przyczyniła się do tworzenia nowych miejsc 

pochówku – w kościołach (spoczywali tu najczęściej ludzie zasłużeni bądź 

o wysokiej pozycji społecznej), na cmentarzach przykościelnych (zgodnie 

z postanowieniami Soboru Rzymskiego z 1059 r. należało zostawić wokół 

kościoła na miejsce pochówku sześćdziesiąt kroków, wokół kaplicy 

trzydzieści) i nieprzykościelnych (istniejących do mniej więcej XII wieku), 

pozamiejskich (od XVIII wieku), stopniowo wypierając przestrzeń 

grzebalną, usytuowaną na polach, w sadach, pod progami domów. 

Dodatkowo sobór ten nadał cmentarzom sankcję pól świętych i zagroził 

klątwą tym, którzy je bezczeszczą. Nie oznaczało to jednak zaniechania 

działań magicznych, np. antywampirycznych – pochówek na ziemi 

poświęconej skorelowany był z przebijaniem ciała osikowym kołkiem bądź 

żelaznym ostrzem, zatykaniem ust kamieniem czy wreszcie obcinaniem 

członków. Jeszcze w 1879 r. „na cmentarzu w Bodzentynie w kilka dni po 

                                                           
1
 Zob. J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996, s. 142. 
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pogrzebie Żydówki wykopano jej zwłoki, odcięto im głowę i ręce, ze stóp 

zaś zmarłej zdarto skórę, by nie mogła chodzić”
2
.  

Od XIII wieku cmentarz, tak jak i kościół, stał się miejscem schronienia 

dla ściganych i wykluczonych, a sześć wieków później odbywały się tam – 

cyklicznie – narodowe manifestacje. W 1231 r. władze w Rouen pod karą 

ekskomuniki zabroniły tańca na cmentarzach. O tym, że lud nijak nie 

dostosował się do reguł świadczyć może fakt, że zakaz ów powtórzono 

w 1405 r. „Synod sieradzki w 1233 r. groził ekskomuniką za znieważenie 

cmentarzy, synod włodawski w 1586 r. zabraniał wypasu bydła na 

cmentarzach, synod warmiński w 1620 r. zakazał suszenia na nich bielizny, 

synod zaś kijowski jeszcze w 1762 r. oponował przeciw odbywaniu na 

cmentarzach targów”
3
. Działania te miały na celu nie tylko ochronę świętych 

miejsc, ale i zawoalowane nakłanianie do pochówku na ziemi poświęconej. 

Jeszcze w XVIII wieku (1744 r.) synod wileński karał tych, którzy chowali 

bliskich poza cmentarzem (np. na rozdrożach), zakazem wstępu do kościoła 

na okres trzech miesięcy. A skoro zaś była kara, to musiała być i wina… 

Świadczyć mogą o tym choćby słowa superintendenta, wizytującego 

w 1653 r. Górną Orawę: „Ksiądz proboszcz uskarża się, że głodowianie 

i suchohorscy, a także ludzie witanowscy i czymkowscy bez wiedzy księdza, 

bez żadnych ceremonii zakopują swych nieboszczyków na rozdrożach”
4
.   

1. Wariacje na temat nekropolii 

„Wyprowadzenie” cmentarzy za miasto, działanie, które dokonało się 

u schyłku XVIII wieku, przyczyniło się do pewnego rodzaju demokratyzacji 

śmierci i trwałości nagrobków. Zarówno włodarze, jak i mieszczanie 

chowani byli – oczywiście nie obok siebie, ale – na jednej przestrzeni 

grzebalnej. Groby przestały być płytkimi otworami w ziemi, z których 

dobywał się fetor rozkładanych ciał, stały się solidnymi wnękami, miejscami 

godnego spoczynku.  Zmiana ta nie była wcale tak oczywista. Ludzie 

obawiali się pochówku na ziemi nieświęconej, za taką bowiem uważano 

tereny oddalone od kościoła; erygowanie pierwszego cmentarza 

pozamiejskiego poprzedzone było długimi namowami i naukami 

duchownych. W 1776 r. przetłumaczono na język polski edykt króla Francji 

ws. usytuowania cmentarzy poza miastem, a odpowiedzialny za kampanię 

                                                           
2
 Tamże, s. 142. 

3
 Tamże, s. 42. 

4
 M. Gotkiewicz , Z biegiem Orawicy i Orawy, „Wierchy” 1962, XXXI, s. 60. 
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biskup Młodziejowski pisał: „po złożeniu i przyzwoitym obmuro- waniu 

tychże cmentarzy, uczynić potrzeba poświęcenie ich obrządkiem 

najuroczystszym, ażeby tak pospólstwo miało te miejsca przeznaczone na 

chowanie ciał zmarłych w większym poszanowaniu a wszelkiego od nich 

wstrętu pozbawiło się”
5
.   

Cmentarze wiejskie podzieliły los miejskich nieco później, w połowie 

wieku XIX.     

Po II wojnie światowej przestrzeń grzebalna, wcześniej poddawana różni 

wyznaniowej, uległa laicyzacji bądź wielowyznaniowości, stąd też często 

zdarza się, że na cmentarzu tzw. komunalnym chowane są postaci należące 

do różnych kręgów wyznaniowych. 

Zupełnie inny typ kategoryzacji cmentarnej, nadal obowiązujący 

i przestrzegany, dotyczy porządku instytucjonalno-funkcjonalnego. Kryte- 

rium to opiera się już nie na religii, a na społecznej roli „budowniczych” 

cmentarza, osób (istot) tam pochowanych, a także okolicznościach, w jakich 

ów cmentarz powstał. Wymienić tu można m.in.: zakonne cmentarze przy- 

klasztorne, cmentarze prywatne, wojenne i wojskowe, szpitalne, zamkowe, 

skazańców, epidemiczne, symboliczne, dla osób zasłużonych, dla dzieci, dla 

zwierząt…  

Istotna, według Jacka Kolbuszewskiego, jest także lokalizacja cmentarza. 

Są to zatem śródmiejskie (śródwiejskie) oraz położone poza obszarem 

miejscowości, np. leśne, górskie
6
. 

Nie zawsze zresztą cmentarze spełniały funkcje grzebalne. Czym zatem 

były i jakim kategoriom klasyfikacyjnym (niekiedy nieoficjalnie) podlegały? 

[…] w średniowieczu i czasach staropolskich bywały one miejscem 

jarmarków i zabaw (co Kościół zawsze oburzało), sądów i sejmików, 

pro- cesji i kazań (stąd ambony umieszczano nieraz na zewnątrz 

kościoła, na przykład przy kościele św. Salwatora w Krakowie), 

misteriów i przed- stawień. Wykonywano nieraz na cmentarzu kary 

świeckie i sądowe, włą- cznie z egzekucjami (tak postępowali jeszcze 

hitlerowcy w czasie II wojny światowej – na cmentarzu w Sawinie 

rozstrzeliwali więźniów z miejscowego obozu pracy). Na cmentarzach 

lud odbywał nieaprobowane przez Kościół praktyki (na przykład 

obrzęd dziadów), na zasadzie zaś azylu były one (aż po przełom 

solidarnościowy w Polsce) miejscem manifestacji politycznych 

                                                           
5
 K. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, t. 1, Warszawa 1855, s. 28. 

6
 Zob. J. Kolbuszewski, Cmentarze, dz.cyt., s. 54-59. 
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i nawet zbiórek partyzanckich. W czasie działań wojennych cmentarze 

nieraz wykorzystywano w celach militarnych. W czasie I wojny 

światowej w Gorlicach wojsko rosyjskie szukało pod austriackim 

ostrzałem schronienia właśnie na miejskim cmentarzu. Co jednak 

szczególnie ciekawe, niekiedy takie wtórne funkcje użytkowe 

cmentarzom nadawano wręcz programowo i świadomie. Najlepszym 

tego przykładem są obudowane mocnymi murami i wyposażone 

w okienka strzelnic dawne cmentarze typu obronnego (Lubiechowa, 

Marciszów, Brochów koło Sochaczewa, Kleczków koło Ostrołęki, 

gdzie cmentarne fortyfikacje do celów batalistycznych wykorzys-

tywane były jeszcze w 1806 r.)
7
.     

2. Granice i axis mudi 

Tym, co oddziela przestrzeń nekropolijną od pozacmentarnej, jest brama 

wraz z przylegającymi do niej murami, okalającymi przestrzeń sakralną. 

Przekroczenie bramy ma wymiar symboliczny – ilustruje rytuał przejścia, 

wkroczenie do świata umarłych.  

Na granicy, według Ludwika Stommy, mogą czekać na odmianę losu 

ludzie zaklęci, hybrydyczni i zaczarowani
8
, mogą się tu dziać przedziwne 

rzeczy, pojawiać niesamowitości. Na granicy, w epoce kultury tradycyjnej, 

inicjowano działania magiczne, a także dokonywało się tu wtajemniczanie 

w zło, w działania szkodzące innym
9
. Ta sfera wymyka się wszelkim 

definicjom, jest dwuznaczna, nie należy do żadnej konkretnej części świata. 

Już średniowiecze wyraźnie oddzielało cmentarne sacrum od świeckiego 

profanum. Mieszkający na cmentarzu grabarze (wraz z całymi rodzinami) 

byli w pewien sposób – w kulturze chrześcijańskiej – nobilitowani. Wraz 

z całym swym dobytkiem stanowili część materii uświęconej. Inaczej rzecz 

wygląda na cmentarzach żydowskich – są one nieczyste; podobnie rytualnie 

nieczyste są zwłoki oraz ludzie przebywający na nekropolii, a także 

w promieniu około dwóch metrów od niej. Grabarz judejski mógł zatem 

mieszkać przy cmentarzu, ale za izolującą go od wspomnianej nieczystości 

ścianą; okna jego domu nie wychodziły na teren grzebalny. Inne domy 

powinny być oddalone od cmentarza o minimum dwadzieścia pięć metrów.       

                                                           
7
 Tamże, s. 64-65. 

8
 Zob. L. Stoma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, 

s. 163.  
9
 Zob. J. Kowalska, Taniec drzewa życia. Uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 

1991, s. 134. 



PRZEPRASZAM, KTÓRĘDY NA E-CMENTARZ? 

-287 - 
 

Cmentarna przestrzeń naznaczona jest tajemniczością i bólem
10

. Granica 

wertykalna zamykana jest wraz z pochówkiem ciała (do czasu pochówku ko-

lejnego); po nekropolii można podróżować jedynie w sferze horyzontalnej; 

wyprawa zaczyna się od przejścia przez bramę, kończy na okalających 

cmentarz murach. Owa podróż może przybrać niekiedy całkiem dosłowne 

znaczenie, zmierzając w stronę tanatoturystyki. Jak przekonuje Sławoj Ta-

naś, chrześcijaństwu od samego początku towarzyszył kult relikwii, a zatem 

grobu, islam – jakkolwiek potępia tego rodzaju praktyki – niejako wbrew 

sobie buduje religię wokół pielgrzymowania do grobu Mahometa w Medy-

nie, a dla judaizmu istotne znaczenie ma „podróż” do grobu wybitnych ca-

dyków i rabinów
11

.  

Cmentarze katolickie posiadają najczęściej niefizykalny punkt centralny, 

który wyznaczany jest przez krzyż bądź kaplicę. Uprzywilejowanym 

miejscem jest też główna aleja, którą – podczas procesji w dniu Wszystkich 

Świętych – kroczą wierni. Usytuowane przy niej groby są często nobi-

litowane (zawłaszczają przestrzeń hierofaniczną, także w sensie men-

talnym).     

Na cmentarzach żydowskich funkcję axis mundi pełnią pomniki 

cadyków, na których kładzie się kamienie (znak pamięci, mający swe 

korzenie we wczesnym judaizmie: miały wskazać miejsce pochówku na 

pustyni oraz ustrzec pochowane ciało przed atakiem zwierząt) oraz karteczki 

z prośbami skierowanymi do Jahwe.    

Kąt cmentarza i miejsca usytuowane przy samym murze były najczęściej 

– katolicyzmie – nacechowane pejoratywnie. Chowane były tam nieochrz- 

czone dzieci, samobójcy, mordercy (niekiedy zresztą postaci te grzebane 

były poza murami cmentarza, czyli w miejscu nieświętym)
12

.  

 

3. Przestrzeń e-cmentarna  

E-cmentarze są, podobnie jak te realne, usystematyzowane, skatego- 

ryzowane – jest tu miejsce m.in. dla ofiar wypadków, dzieci (także tych nie- 

narodzonych), zmarłych na AIDS...
13

 Istnieją też cmentarze wyznaniowe, 

                                                           
10

 Zob. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum.  A. Morawińska, Warszawa 1987. 
11

 Zob. S.Tanaś, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Łódź 

2008, s. 134-138. 
12

 Zob. J. Kolbuszewski, Cmentarze, dz.cyt., s. 66-73. 
13

 Zob. L. Ratkowska, Wieczność w sieci, czyli o występujących w Internecie for-

mach żałoby [w:] Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, 
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które jednak nie są odgrodzone żadną (wirtualną) bramą od swoich 

sąsiadów-innowierców. E-cmentarz nie zna bowiem podziału na lepsze 

i gorsze miejsca. Przykładem niech będzie grób arcybiskupa Józefa 

Życińskiego na e-cmentarzu.pl (kwatera 2976), usytuowany obok Jadwigi 

Kondej (2964)
14

. 

O ile cmentarz tradycyjny posiada punkt centralny (widoczny dla 

wszystkich przekraczających mury nekropolii) oraz inne, nacechowane 

pozytywnie bądź pejoratywnie, o tyle na cmentarzu wirtualnym mamy do 

czynienia z indywidualnym axis mundi, wykreowanym przez konkretnego 

użytkownika w postaci np. wykupionego nagrobka. Cechą konstytutywną 

takiego „pępka świata” jest jego mobilność – każdy użytkownik widzi na 

stronie e-cmentarza swoje axis mundi, o które – według własnego uznania – 

dba i które „pielęgnuje”
15

. 
 

Jest to niewątpliwie niefizykalna płaszczyzna mediacji, miejsce 

graniczne, przestrzeń „pomiędzy” (moim) życiem a (cudzą) śmiercią, 

pomiędzy światem realnym a wirtualnym, pomiędzy refleksją indywidualną 

a dopuszczeniem innych (obcych) do wpisów.  

Według Lucyny Ratkowskiej wyróżnić możemy trzy rodzaje wirtualnych 

cmentarzy:  

 te, których ikonografia przypomina cmentarze tradycyjne – 

„spacerujemy” zatem po wirtualnych alejkach, zdobimy 

wirtualnymi kwiatami takież nagrobki (e-pomnik może być 

kreacją indywidualnej wyobraźni bądź wykorzystaniem 

gotowych schematów). Mimo iż sceneria, w której żegnamy 

najbliższych, ma ogromne znaczenie, to jednak e-nagrobek nie 

jest trwały, można go usunąć jednym kliknięciem, a także 

zastąpić go  zniczem, innym pomnikiem czy wiązanką; 

 te, w których wykorzystuje się tylko niektóre symbole śmierci – 

np. czarny kolor, cmentarną bramę – są to cmentarze mniej 

wyrafinowane od  poprzednich, dosłowność jest tu  wyparta 

przez symbolikę;  

 te, które nie przypominają tradycyjnych cmentarzy – możemy 

                                                                                                                                        
red. T. Ferenc, K. Olechnicki, Warszawa 2008, s. 255. 

14
 Stan badań na dzień 20 marca 2013 r. 

15
 Zob. M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J.W. Kowalski, Warszawa 2007, 

s. 396-400. 
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tu umieszczać i „pobierać” wspomnienia o zmarłych, 

wymieniać się zdjęciami, filmami o nich
16

. 

 Zdaje się, że klasyfikacja ta nie wyczerpuje wszystkich 

możliwości, drzemiących w sieci i wyobraźni administratorów. 

 

4. Wirtualne mapy nekropolii 

Ratkowska nie wymienia chociażby tych wirtualnych nekropolii, które są 

wycinkiem realnych, a ich funkcją jest – między innymi – wyszukanie na  

cmentarzu odpowiedniego grobu.  

 

 
Fot. 4.1. Gdyński grobonet 

Wpisując w wyszukiwarce nazwisko (uwaga! zbieżność przypadkowa), 

otrzymujemy: zdjęcie nagrobka, datę urodzenia i śmierci, lokalizację grobu 

(dotyczy to zarówno adresu cmentarza, jak i sektora, numeru rzędu, a także 

grobu). Dołączona jest mapka z mobilną strzałką oraz różnego rodzaju 

dodatki. Są to: dokładna mapa interesującego nas sektora, „podgląd” innych 

osób pochowanych w tym grobie, możliwość internetowego opłacenia 

miejsca, a także zapalenia wirtualnego znicza (jednocześnie może płonąć 

sześć zniczy). Zachęca się też do zgłoszenia błędu dostrzeżonego na stronie. 

Baza nazwisk zawiera około 55 tysięcy z trzech cmentarzy komunalnych: 

przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej i w Kosakowie (stan badań – 1 marca 

2013 r.). 

Jedynie funkcja „nierealnej świeczki”, która „palić się” może przez 

tydzień, wskazuje na pozainformacyjny charakter strony.  

Podobne strony posiada cmentarz: gliwicki, krakowski, szczeciński,  

                                                           
16

 Zob. L. Ratkowska, Wieczność w sieci …, dz. cyt., s. 255-256. 
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w Stalowej Woli, Rozwadowie, Choszcznie, Warnicach, sopocki, gdański: 

„w bazie wyszukiwarki znajdą się dane wszystkich osób chowanych na 

cmentarzach komunalnych, począwszy od 1945 r.  W obecnej chwili baza 

danych wyszukiwarki obejmuje informacje dotyczące osób pochowanych na 

siedmiu cmentarzach: św. Franciszka, Sobieszewskim, Salvator Nowy, Św. 

Ignacego, Garnizonowym, Oliwskim i Św. Jadwigi”
17

. 

Krakowski Zarząd Cmentarzy Komunalnych uruchomił dodatkowo 

możliwość wirtualnej przechadzki po wybranych nekropoliach: Cmentarzu 

Rakowickim oraz Starym i Nowym Podgórnym. Internetowa mapa ozna-

czona jest numerami, które – po kliknięciu – odsłaniają zarówno zdjęcie 

nagrobka, jak i jego opis (w języku polskim i angielskim). 

Trasa spacerowa po Cmentarzu Rakowickim liczy 23 punkty. Zaczyna 

się przy najstarszych kwaterach cmentarza z tablicami epitafijnymi 

z I połowy XIX wieku, m.in. przy tablicy epitafijnej pierwszej 

pochowanej tu zmarłej - mieszczki Apolonii Bursikowej. Później są 

groby wybitnych krakowian, rodzinne grobowce mieszczan i arys-

tokratów, a także pomniki poległych w walkach niepodle-

głościowych. Spacer  kończy się przy grobie noblistki Wisławy 

Szymborskiej. Spacer po Cmentarzu Wojskowym, należącym do 

Cmentarza Rakowickiego, liczy osiem obiektów. Zwiedzanie zaczyna 

się przy kwaterze żołnierzy polskich i pomniku Armii Kraków, wokół 

którego spoczywają żołnierze polegli na ziemi krakowskiej w 1939 

roku. Na trasie są też groby żołnierzy brytyjskich i niemieckich. 

Można również zobaczyć gdzie są pochowani rodzice i brat Karola 

Wojtyły. Finałem trasy jest grobowiec kapelana Polskiej Podziemnej 

Armii Niepodległościowej ojca Władysława Urgacza TJ i żołnierza 

Stefana Balickiego (pseudonim Bylina) - obaj byli ofiarami represji 

okresu  stali- nowskiego i zostali straceni w więzieniu Montelupich. 

Stary Cmentarz Podgórski jest najstarszą krakowską nekropolią 

komunalną. Powstał w 1786 roku. Na szlaku wirtualnego zwiedzania 

po nim znalazło się siedem punktów. Pierwszy z nich to figura Boga 

Ojca, a potem trasa wiedzie m.in. przez grobowce urzędników i 

uczonych Krakowa. Zwiedzanie kończy się przy nagrobku ziemianina 

legitymującego się godnością arcystolnika Królestwa Galicji 

i Lodomerii, Michała Jordana Stojowskiego. 20 obiektów godnych 

uwagi można zwiedzić na Nowym Cmentarzu Podgórskim. Internauta 

                                                           
17

 Informacja [online], [dostęp: 25 lutego 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

www. zdiz.gda.pl/cmentarze/ chapter_77033.asp>. 
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roz-począwszy spacer przy mogiłach uczestników walk 

niepodległościowych, przez groby działaczy miejskich, uczonych, 

kupców, robotników mieszkających w Kra-kowie, dotrze do 

grobowca grupy dywersyjnej AK „Żelbet" Jana Kowalkowskiego i 

podpułkownika AK Józefa Kręciocha
18

. 
 

 
Fot. 4.2. Grób Heleny Modrzejewskiej na Cmentarzu Rakowickim 

 

 
Fot. 4.3. Staropodgórski grobowiec rodziny Zollów 

 

                                                           
18

 Informacja [online], [dostęp: 20 kwietnia 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

wiadomosci.wp.pl/kat,1342, title,Wirtualne-zwiedzanie-zabytkowych-cmentarzy-

w Krakowie,wid,15047797, wiadomosc.html? ticaid= 1106c5>. 
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Fot. 4.4. Nowopodgórskie groby żołnierzy z okresu I wojny światowej 

 

Bardzo interesującym portalem jest Cmentarium, który nie tylko posiada 

niezwykle duży wybór zdjęć cmentarnych (zarówno polskich, jak 

i zagranicznych), ale także jest bogatym źródłem epitafiów, fotografii 

nagrobnych oraz innych funeralnych informacji, dotyczących np. symboliki 

nekropolijnej. Przejrzysta strona, możliwość wyszukania (o ile znajduje się 

w bazie danych) swoich bliskich – tu pojawia się nie tylko lokalizacja, ale 

i zdjęcie nagrobka, inskrypcja oraz – jeśli takowe istnieją – zdjęcia.  

 

 
Fot.. 4.5. Portal Cmentarium 
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5. Cmentarz via skype 

To oferta dla ludzi, którzy z jakichś powodów (zdrowotnych, 

logistycznych) nie mogą fizycznie uczestniczyć w obrządku pochówku, 

świętach zaduszanych czy też w innych uroczystościach. Połączenie tradycji 

i techniki, czyli obecności na prawdziwym cmentarzu za pośrednictwem 

sieci… Forma ta nieśmiało wkracza na funeralne tereny. 

Pogrzeb na odległość – usługę taką oferuje ponad połowa walijskich firm 

pogrzebowych. Oczywiście nie każdy może w tym niecodziennym zdarzeniu 

uczestniczyć: łącze strzeżone jest hasłem, które udostępniane jest przez 

najbliższych pozostałej rodzinie czy przyjaciołom. Najczęściej transmisja 

znika z sieci po siedmiu dniach, istnieje jednak możliwość nagrania 

wydarzenia np. na nośniku DVD
19

.  

W Polsce usługi tego typu nie są jeszcze rozpowszechnione (abstrahuję 

oczywiście od medialnych pogrzebów, emitowanych za pośrednictwem TV: 

prymasa Glempa, ofiar katastrofy smoleńskiej, małej Madzi i innych). Za 

pośrednictwem kamer internetowych możemy uczestniczyć w dniu Wszyst-

kich Świętych. Przykładem jest usługa toruńskiej firmy Aldony i Bartosza 

Podolskich – ofertę można prześledzić na stronie opiekagroby.eu – która  za 

dwudziestominutowy pobyt na cmentarzu, za pośrednictwem skype’a, pobie-

ra opłatę w wysokości 60 zł. W czasie mentalnego pobytu na cmentarzu 

można zapalić wirtualną świeczkę. Oczywiście jest to tylko jedna z szerokiej 

gamy usług; pozostałe nie wykraczają poza granice tradycji (sprzątanie na-

grobka, znalezienie lokalizacji grobu, zapalenie znicza)
20

. 

Istotnym novum jest zaplanowanie w sieci własnego pogrzebu. Pomysło-

dawcą jest firma Mementis, współpracująca z placówkami pogrze- bowymi 

w całym kraju
21

. Dzięki tej usłudze możemy nie tylko „zaprojektować” swój 

pochówek, począwszy od wyboru jego formy, poprzez dobór stroju, muzyki, 

stypy bądź jej braku… Dobieramy sobie także pełnomocnika, który czuwać 

będzie nad naszymi zaleceniami, a także dbamy o nasze życie online po ży-

                                                           
19

 Zob. informacja [online], [dostęp: 25 lutego 2013]. Dostępna w internecie: 

<http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/pogrzeb-transmitowany-on-line-

nowa-usluga-walijskich-krematoriow,271804.html>. 
20

 Zob. informacja [online], [dostęp: 25 lutego 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

opiekagroby.eu/ 5,1,cennik. html>. 
21

 Zob. informacja [online], [dostęp: 25 lutego 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

www.mementis.pl/plany-pogrzebowe>. 
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ciu… czyli decydujemy o zamknięciu profilu społecznościowego bądź – 

wprost przeciwnie – o jego prowadzeniu przez osoby przez nas wyznaczone. 

Zdarzają się też życzenia nietuzinkowe. Jedna pani zapragnęła być 

pochowana w szpilkach... Usługa wzbudza skrajne emocje. Również 

wśród naszych mieszkańców. – Ktoś chyba oszalał... Jakie znaczenie 

miałyby mieć dla mnie kwiaty czy ubranie, przecież i tak nie będę 

żyła... – mówi Katarzyna Kosmalska z Wałbrzycha. 80-letnią panią 

Helenę również usługa nie przekonuje, ale z innych powodów. – 

Internetu nie mam, bo i po co. A na pogrzebie, to najważniejsze, żeby 

rodzina była. To grzech robić ze śmierci takie cyrki – mówi. Weronika 

Szymańska, uczennica liceum ocenia sprawę pozytywnie. – Nie lubię 

przesady i przepychu. Nie chciałabym stypy. I pewnie to bym napisała 

w tym planie – mówi
22

.  
 

6. E-cmentarz.pl 

Do najbardziej popularnych e-cmentarzy, tym razem sensu stricte, 

pozostawiających swój ślad jedynie na planie wirtualnym, zaliczyć można 

ten kryjący się pod linkiem - e-cmentarz.pl. 

Jego szata graficzna do złudzenia przypomina nekropolię realną, niekiedy 

– estetycznie ją przewyższając. Wkraczając do świata wirtualiów, jednak nie 

przekraczając jeszcze bram cmentarza (otwierających się notabene 

z podziwu godnym skrzypieniem, jakiego nie powstydziłyby się realne furty 

cmentarne), dokonać musimy wyboru pierwszego: pomiędzy nieżyjącymi 

homo sapiens a animalibus. 
 

 
Fot. . 6.1. Brama e-cmentarza 

                                                           
22

 Informacja [online], [dostęp: 25 lutego 2013]. Dostępna w internecie: 

<http://walbrzych.naszemiasto.pl/ artykul/galeria/1719125,zaplanuj-wymarzony-

pogrzeb-juz-dzis,id,t.html>. 
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Można też „zwiedzić” i inne nekropolie, które są promowane dzięki po-

pularności analizowanego e-cmentarza. Są to „cmentarze świata” i „cmenta-

rze uczuć”: 

 

Cmentarze świata 

Cmentarze świata to katalog fotografii realnych nagrobków, pochodzą-

cych z różnych kręgów i zakątków kulturowych. 

 

 
Fot. 6.2. Katalog nagrobków 

 

Są tu zatem groby z: Albanii, Antyli Holenderskich, Argentyny, Armenii, 

Bahamy, Białorusi, Egiptu, Emiratów Arabskich, Filipin, Francji, Grenlan-

dii, Gruzji, Gwatemali, Hiszpanii, Holandii, Indii, Indonezji, Iranu, Islandii, 

Izraela, Karaibów, Kuby, Kuwejtu, Libii, Litwy, Luksemburga, Malezji, 

Malty, Maroka, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, 

Rosji, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Uru-

gwaju, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Wysp Owczych, Włoch, 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Najwięcej zdjęć (119) pochodzi z Pol-

ski (stan badań na 12 marca 2013 r.).  
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Fot. 6.3. Grób filipiński 

 

 
Fot. 6.4.Grób hiszpański 

 

 
Fot. 6.5. Cmentarz w Indonezji 
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Udostępnianie zdjęć i ich przechowywanie jest bezpłatne; każdy, kto za-

loguje się na portalu, może pozostawiać po sobie pamiątkę w postaci foto-

grafii nagrobka. Nie zawsze są to zdjęcia najwyższej jakości, niekiedy nad 

estetyką dominują emocje i chęć uwiecznienia grobu bliskiego człowieka. 

Do tego zachęcają zresztą w info twórcy portalu - Jerzy Szajta i Dariusz Pa-

łęcki:  

Liczymy na Wasz czynny udział w wyszukiwaniu i zamieszczaniu 

zdjęć nie tylko wspaniałych pomników architektury cmentarnej, czy 

monumentalnych grobowców we wszystkich zakątkach świata. 

Z wielką przyjemnością zamieścimy też fotografie zapomnianych, po-

rosłych mchem płyt nagrobnych, rozsypujących się pod wpływem 

czasu mogił, zatartych napisów i zardzewiałych krzyży... Będziemy 

wdzięczni zarówno za zdjęcia kipiących barokowym przepychem 

wielkich cmentarzy i mauzoleów, jak i tych ubogich malutkich ukry-

tych w górach czy lasach. Mamy nadzieję, że wspólnie przybliżymy 

uchronimy od zapomnienia tysiące takich miejsc. Liczymy na Waszą 

współpracę i zainteresowanie
23

. 
 

Cmentarz uczuć 

W regulaminie czytamy, iż cmentarz uczuć jest to miejsce pamięci 

o uczuciach, które odeszły bądź których odejście antycypujemy
24

. Groma-

dzenie i przechowywanie, po zadeklarowaniu autentyczności zmarłych emo-

cji, jest bezpłatne i – już po zalogowaniu – można pochować niewygodne 

uczucie (w każdej chwili można notabene usunąć wpis, o ile uczucie zmar-

twychwstało). Po cóż? Choćby w celach terapeutycznych bądź ekshibicjoni-

styczno-pamiętnikarskich.   

Uczucia są skategoryzowane, największą popularnością (stan badań na 

30 marca 2013 r.) cieszy się cmentarz miłości, nieco mniejszą cmentarz nie-

nawiści, pierwszego razu, nałogów. Oprócz wymienionych cmentarzy zna-

leźć można na portalu także cmentarz wiary, zaufania, przyjaźni, marzeń, tę-

sknoty. Jest też miejsce na nowy cmentarz, do którego założenia zachęcają 

administratorzy.  

Wyjdźmy jednak z cmentarza abstrakcji, powróćmy do e-cmentarza wła-

ściwego, od którego zaczęła się nasza wędrówka.   

                                                           
23

 Informacja [online], [dostęp: 13 marca 2013]. Dostępna w internecie: <http:// cme 

ntarzeswiata.pl>. 
24

 Zob. informacja [online], [dostęp: 30 marca 2013]. Dostępna w internecie: 

<http://cmentarzuczuc.pl/Regulamin>. 
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E-cmentarz 

E-cmentarz działa od 2006 r., otwarty jest 24 h na dobę i – jeśli wierzyć 

zapewnieniom twórców (specta: regulamin) - działać będzie do „końca ist-

nienia systemu”, czyli… do końca dziejów ludzkości
25

. W odróżnieniu od 

cmentarza uczuć i świata – tu użytkowanie jest odpłatne.  

 

Ile to kosztuje? 

Wykupienie miejsca na e-cmentarzu i – tym samym – dokonanie wpisu 

do bazy danych (opcje usługi: pojemność informacji do 100 KB, poczta zza 

grobu!, elektroniczny nekrolog) – kosztuje 20 zł plus VAT, czyli dodatkowe 

23% (25 zł w przypadku transakcji SMS-owej). Tyle samo twórcy życzą so-

bie za „postawienie” grobu wielorodzinnego. Za grób VIP (niezależnie od 

tego, czy dotyczy to człowieka, czy zwierzęcia) – uiścimy minimalną opłatę 

300 zł plus VAT (ostateczną cenę zleceniodawca ustala z grafikiem). Za do-

datkową opłatą (nie jest wskazana dokładna kwota) można zamówić nagro-

bek… bez nagrobka, czyli umieścić w internecie grafikę, dźwięk bądź inny 

element, który zastępuje nie-tradycyjny grób. Dalsze wydatki – „zapalenie” 

znicza, kamienia pamięci bądź „postawienie” kwiatów wynosi  odpowiednio 

– za jeden dzień – usługa bezpłatna, 30 dni – 9 zł plus VAT, 180 dni – 20 zł 

plus VAT, na zawsze (cytat z cennika) – 50 zł plus VAT. Administratorzy 

zastrzegają sobie, że ceny mogą ulec zmianie.  

Uwaga!  Zwolnione z opłat są wpisy danych, traktujące o poległych we 

wrześniu 1939 r., tj. pomiędzy 1 a 30 września 1939 r. Z dodatkowych kosz-

tów zwolnieni są darczyńcy, którzy wspomogli działanie e-cmentarza 

w kwocie nie niższej niż 500 zł
26

.  

 

Regulamin 

Można, podobnie jak na cmentarzu tradycyjnym, postawić sobie nagro-

bek bez uzupełniania treści finalnych. Obowiązek uzupełnienia danych spa-

da na wyznaczone ku temu osoby trzecie. Dość enigmatyczna informacja 

znajduje się w p. III informacji o systemie, w której  czytamy: „Osoba żyjąca 

zakładając dla siebie grób może zaplanować własny nekrolog oraz mailing 

pod wskazane adresy. Pozwoli to na kontakt osób zmarłych ze światem ży-

                                                           
25

 Zob. informacja [online], [dostęp: 30 marca 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

e-cmentarz.pl/html_core/tekst/ informacja_o_serwisie.html>. 
26

 Zob. informacja [online], [dostęp: 30 marca 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

e-cmentarz.pl/html_core/ cennik>. 
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wych i przekazywanie im różnych informacji, często takich, których nie 

przekazali za życia”
27

. Czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z wiarą 

w wieczność impulsów, będącej trawestacją tradycyjnej wiary w duchy? 

Administracja wirtualnego (za)świata uzurpuje sobie prawo do usunięcia 

treści wulgarnych, obraźliwych bądź takich, które traktują o żyjących (bez 

ich zgody).  

 

Jak szukać? Gdzie szukać? 

Zmarłego bliskiego (bądź dalekiego) znaleźć można m. in poprzez wy-

szukiwarkę w księdze zmarłych.  

 
 

 
Fot. 6.6. Księga zmarłych 

 

Wystarczy kliknąć jedną z kilku opcji: nr grobu, nazwisko i imię, datę 

urodzenia, datę śmierci, miejsce pochówku, aby wyświetliła nam się pełna 

informacja o poszukiwanym zmarłym.  

 

                                                           
27

 Informacja [online], [dostęp: 30 marca 2013]. Dostępna w internecie: <http://e-

cmentarz.pl/html_core/tekst/ informacja_o_serwisie.html>. 
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Fot. 6.7. Kwatera (nr 2538) Danuty Ruckiej 

 

 
Fot. 6.8. Rodzinny grób Danuty Ruckiej 

Fotografia 6.8 przedstawia grób rodzinny, w którym spoczywa nie tylko 

wspomniana Danuta Rucka, ale i jej mąż Bogdan. Po kliknięciu na część 

grobu, należącą do zmarłej, ukazują się opcje rozszerzone. 

Notę biograficzną, która w tym przypadku jest raczej wspomnieniem, 

spisał syn Krzysztof. W danych, oprócz numeru kwatery, znajduje się także 

informacja o rodzicach zmarłej (imię i nazwisko ojca i matki), a także imię 
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dziecka, współmałżonka oraz… hobby.  

Kolejna zakładka to miejsce na wspomnienia, które można – po zalogo-

waniu się – umieszczać, następna to album, dalej wpisy pamiątkowe, 

a ostatnia – znicze, tu dowiadujemy się, kto i na jak długo „zapalił” znicz 

bądź „położył” na grobie wiązankę.   

Poza księgą zmarłych istnieją ponadto inne sposoby, na odnalezienie inte-

resującej nas osoby zmarłej. 

 

 
Fot. 6.9. Tablica informacyjna nekrologów 

 

Po lewej stronie witryny (zarówno na cmentarzu dla ludzi, jak i dla zwie-

rząt) umieszczone są klepsydry, które – oczywiście po kliknięciu na nie – 

odsyłają do odpowiedniej kwatery (cmentarz, katakumby).  Można także 

wpisać numer grobu bądź wypełnić przynajmniej jedno pole na stronie 

znajdź: imię, nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci. Oczywiście wypełnie-

nie tylko jednego pola implikuje niedokładne wyniki poszukiwań.  
 

Cmentarz dla ludzi  

Stając przed bramą, powinniśmy zdecydować dokąd chcemy się udać: na 

cmentarz dla ludzi czy dla zwierząt.  

Nekropolia dla ludzi oferuje całą gamę podnekropolii, czyli: cmentarz 

komunalny, anglikański, ateistyczny, katolicki, luterański, muzułmański, 

prawosławny, protestancki, żydowski, wojskowy, dziecięcy, romski. Są też 

groby specjalne oraz inne. Na wspomnianej już części cmentarza dla VIP-ów 

odwiedzić możemy m.in. groby: Jana Pawła II (kwatera nr 1080), ofiar kata-

strofy smoleńskiej (zaledwie dwa groby: nr 2863 Ryszarda Kaczorowskiego 
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oraz 2871 – Piotra Nurowskiego), Marii i Lecha Kaczyńskich, pochowanych 

w grobach nieprzypisanych do wspomnianej katastrofy (nr kwatery 2861 

i 2862), Tadeusza Kantora (kwatera nr 4) i innych znanych osób
28

. 

Wybierając się do krainy wiecznych wirtualnych łowów, sami decyduje-

my o tym, jaka nas czeka pogoda, a także pora dnia.  
 

 
Fot. 6.10. Witryna wyboru pogody, pory dnia 

 

Można zatem wytypować dzień, noc, czas bez opadów, deszcz, burzę, 

śnieg. Jeśli nie mamy ochoty na takie decyzje, zdajemy się na ikonkę loso-

wo, która sama wybiera za nas klimat i czas wędrówki.  

Fotografia 6.11. przedstawia cmentarz muzułmański, a na nim grób Jase-

ra Arafata (zapis oryginalny z nagrobka: Jasir Arafat), kwaterę 1013 oraz 

dane metrykalne.  
 

 
Rys. 6.11. Grób Jasira Arafata 

                                                           
28

 Stan badań  na dzień 4 kwietnia 2013 r. 
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Wspomnienia (spisane przez administratora) to kalka biografii zamiesz-

czonej w Wikipedii. Album zawiera sześć zdjęć, księga pamiątkowa - kilka 

afirmujących wpisów, nie ma natomiast żadnego znicza, choć nie omieszka-

no zamieścić linku kup znicz (stan badań - 2 kwietnia 2013 r.).  

Na cmentarzu prawosławnym, w kryptach, można odwiedzić dynastię 

Romanowów, których ikony grobów, po kliknięciu, kryją w sobie portrety, 

informacje oraz bardziej lub mniej ciepłe słowa o poszczególnych monar-

chach.   

Interesujący zdaje się pomysł „postawienia” wspólnego grobowca dla… 

Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, a właściwie Józefa Wissarionowicza Dżuga-

szwiliego (podpis: Dyktatorzy XX wieku) – kwatery nr 1686 i 1719.   
 

 
Fot. 6.12.Grobowiec Adolfa Hitlera i Józefa Stalina 

 

Wspomnienia dotyczące Hitlera i Stalina to hasła skopiowane z Wikipe-

dii. Albumy zawierają zdjęcia zamieszczone w sieci, w dniu 23 kwietnia 

2013 r. znicze już nie płoną (pod grobami widnieją wypalone).  

 

Cmentarz dla zwierząt 

Aby wejść na teren nekropolii dla zwierząt podobnie jak w przypadku 

cmentarza dla ludzi, można skorzystać z:  

 księgi zmarłych (na dzień 21 lutego 2013 r. liczy ona 1028 

użytkowników),  

 nekrologów umieszczonych po lewej stronie tablicy informa-

cyjnej, odsyłających do konkretnych grobów, 

 funkcji znajdź (imię, data urodzin i śmierci),  

 z wyszukiwarki grobu (przejdź do grobu nr…),  
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 poruszania się po cmentarzu ogólnym bądź wyselekcjonowa-

nym.  
 

 
Fot. 6.13. Tablica informacyjna nekrologów 

 

Oprócz cmentarza ogólnego dla zwierząt możemy odwiedzić cmentarz 

dla: gadów, gryzoni, koni, kotów, małp, owadów, płazów, psów, ptaków, 

ryb, ssaków-innych, zwierząt-innych, VIP-ów.  

Wybierając losowo pogodę, udajemy się np. na cmentarz dla gadów. Są 

tu zatem węże, żółwie, kameleony i… jedna świnka morska, która, jak się 

domyślam, trafiła tu przez przypadek (stan badań – 23 kwietnia 2013 r.).  
 

 
Fot. 6.14. Cmentarz dla gadów 

 

Oto Kamelka (kameleon jamelski, nr kwatery 1307) oraz jego sąsiadka, 

Zosia (także kameleon jamelski, nr kwatery 1235). Po kliknięciu na ikonę 

nagrobka otrzymujemy dane (nr kwatery, płeć, gatunek, rodzinę, datę uro-

dzenia i zgonu, imię i nazwisko właściciela). 
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Fot. 6.15. Grób kameleona 

 

Kolejne linki to: wspomnienia („Pozostał tylko smutek… i puste terra-

rium… A było już tak dobrze…”), album, znicze (zachęta do ich kupna). 
 

 
Fot. 6.16. Groby gadów 

 

W kategorii gryzonie znajdują się świnki morskie, koszatniczki, szczury, 

króliki i inne. Na cmentarzu dla koni, gdzie „spoczywają”, konie i klacze 

różnej maści i wieku, niektóre z nagrobków ufundował Komitet Pomocy dla 

Zwierząt. Na kocim cmentarzu „spoczywają” Rysie, Felusie, Ramzesy, na 

psim - Piątki, Ramzesy, Diany, Saby… Pusty jest natomiast cmentarz dla 

małp. Na cmentarzu dla owadów jest jeden grób - jetki jednodniowej, nato-

miast na cmentarzu płazów „pochowane” są - żółw i żaba (stan badań – 

23 kwietnia 2013 r.).  

Na każdym z cmentarzy, w tle, widać nekropolię inną, np. w tle cmenta-

rza dla psów pojawiają się nagrobki kotów itd. 
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E-cmentarz - wirtualny cmentarz, oprócz wspomnianych wcześniej lin-

ków, odsyłających do cmentarza uczuć bądź cmentarzy świata, posiada także 

odsyłacze do opieki nad grobami realnymi. Fotografia 6.17 przedstawia po-

szczególne pakiety obowiązujące w Toruniu (notabene takie same jak 

w każdym innym mieście). 

 

 
Fot. 6.17. Pakiet opieki nad grobami 

 

Kolejnym aspektem, wartym poruszenia przy analizie wirtualnego cmen-

tarza, jest różnorodność linków do stron, które korzystają z popularności 

portalu.  

Są to: 

http://www.42net.pl/ (zajmująca się wypożyczaniem rekwizytów na 

plany filmowe), 

http://www.onet.pl/ 

http://www.interia.pl/ 

http://www.wp.pl/ 

http://www.bookonline.pl/ (rezerwacja hoteli on-line), 

http://www.elotnicze.pl/ (rezerwacja biletów lotniczych i hoteli), 

http://www.qpaczka.pl/ (moderowany katalog stron), 

oraz – nieaktywne (stan badań - 21.02.2013) Ogólnopolskie Forum 

i Klub Miłośników Toyoty Avensis. Zdaje się, że brak tu klucza, jednak 

różnorodność i wieloaspektowość wskazują na świadomość dużego za-

interesowania tematem. 
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Ilu „nas” jest? 

„Miesięcznie notujemy około 30 tys. odwiedzin, z wyjątkiem październi-

ka i listopada. W ostatnich dniach [Wszystkich Świętych 2012, dop. autora] 

mieliśmy nawet 100 tys. odwiedzin. W ubiegłym roku, w kulminacyjnym 

momencie, czyli 1 listopada, na stronę weszło 700 tys. osób. Padły serwery. 

Więcej przyjąć się nie da”
29

 – mówi Dariusz Pałęcki. 

Fenomen, według twórcy portalu, polega na przeciwwadze tworzonych tu 

nagrobków, wzbogaconych o wspomnienia, albumy, księgę pamiątkową, 

w stosunku do anonimowego w dużej mierze nagrobka realnego. Odejście 

od sztampowości i uniwersalizmu (w złym stylu), cechującego współczesne 

nekropolie, w stronę artyzmu to… futurystyczny powrót do przeszłości (nie-

gdyś nagrobki były dziełami sztuki).  

Dariusz Pałęcki dodaje: „Zainteresowanie wciąż rośnie. Myślę, że 

wirtualne cmentarze mogą zastąpić te realne. A jeśli nie zastąpią, to będą 

spełniać podobną rolę. Tak jak ludzie nie chodzą do banku ani na pocztę, bo 

wszystko załatwiają w sieci, tak też przez Internet będą mogli uczcić pamięć 

zmarłych bliskich”
30

. „Prawdziwe cmentarze «żyją» trzy, cztery razy dłużej 

niż ich lokatorzy, lecz także umierają. Groby stają się zbędne, kiedy umrą 

Ci, którzy się nimi opiekowali. Internet zmienia tą sytuację. Raz 

wprowadzone dane pozostają w sieci. Dla niektórych to właśnie może 

oznaczać wieczność”
31

. Pałęcki przytacza historię Cmentarza Święto-

krzyskiego, gdzie pochowanych było ponad 120 tys. obywateli Warszawy. 

W latach 30. XX w. cmentarz zamknięto, a płyty nagrobne popadły w ruinę: 

– tłumaczy. „Idąc ulicą Świętokrzyską, czy Emilii Plater chodzimy przecież 

po terenach największej nekropolii Warszawy XVIII i XIX w.”
32

. 

Innego zdania jest Wojciech Lemański, proboszcz parafii Narodzenia 

Pańskiego w Jasienicy: „Nie rozumiem takich inicjatyw. Pewnego rodzaju 

wirtualne groby mogą być uzasadnione w przypadku, kiedy ktoś nie zna 

miejsca pochówku zmarłego. Jednak tworzenie całych internetowych 

                                                           
29

 Informacja [online], [dostęp: 20 marca 2013]. Dostępna w internecie: <http:// na-

temat. pl/37579,wirtualny-cmentarz-1-listopada-odwiedza-nawet-700-tys-osob-w-

przyszlosci-zastapi-realne-nekropolie>. 
30

 Tamże. 
31

 Informacja [online], [dostęp: 20 marca 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

www.mmwarszawa.pl/ 266872/2008/11/1/wirtualne-cmentarze--miejsca-pamieci-

w-internecie?category=news >. 
32

 Tamże. 
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cmentarzy to ucieczka od realnych miejsc. Jeśli ktoś miałby zamienić 

odwiedziny grobu matki czy brata na kliknięcie w klawiaturę komputera, to 

nie jest to właściwe. Poza tym, grobów nie odwiedza się siedząc przy 

komputerze, między jednym piwem a drugim”
33

.  

7. Ku pamięci… 

W odróżnieniu od portalu e-cmentarz.pl – strona kupamieci.pl jest sym-

boliczną i uproszczoną wersją nekropolii. Wszechobecny brąz, róża na gro-

bowej płycie, po kliknięciu -  zdjęcie nagrobka bądź wspominanego bliskie-

go kontrastuje ze zbyt kolokwialnym zdaniem-opinią na stronie głównej: 

„Serwis KuPamieci.pl jest bombowy, po prostu wspaniały, łatwy w obsłu-

dze, po prostu na 6+”
34

.  

 

 
Fot. 7.1. Strona główna portalu kupamięci.pl 

Oprócz tego, do czego portal jest powołany, czyli przywoływania tych, 

którzy odeszli, portal zamieszcza porady (w jaki sposób zachować się 

w przypadku śmierci bliskiej osoby), informacje (dotyczące testamentu, ren-

ty, kremacji, logistyki…), adresy zakładów pogrzebowych, forum, a także 

sklep z obrazkami, które można zamieścić na wykreowanej przez siebie 

stronie.  

 

 

 

                                                           
33

 Tamże. 
34

 Informacja [online], [dostęp: 25 marca 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

www.kupamieci.pl>. 
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Fot. 7.2.Płatne usługi e-cmentarza 

 

Wydaje się, że jest to jedyna płatna usługa. Założenie strony uwarunko-

wane jest koniecznością zarejestrowania się. Na stronie brak jest regulaminu, 

który odpowiadałby na wszystkie nurtujące nas pytania organizacyjne. 

Oprócz podlinków, odsyłających do wspomnianych wyżej stron, strona 

główna składa się przede wszystkim z „listy nieobecności”, czyli imion i na-

zwisk tych, którzy odeszli. Pogrupowani są oni na tych, którzy: obchodziliby 

rocznicę urodzenia, odejścia oraz tych, którzy zostali dopisani do grona po-

średnich użytkowników portalu. 

Po kliknięciu na wybrane nazwisko oczom naszym ukazuje się strona 

z „listy nieobecności”: 
 

 
Fot. 7.3. Grób Adasia Hołowińskiego 

Fotografia 7.3 przedstawia miejsce - grób Adasia Hołowińskiego 

(ur. 23 grudnia 1989 r., zm. 9 stycznia 1990 r.; Bogatynia), wybudowane 
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15 kwietnia 2013 r. przez jego mamę, Irenę Hołowińską, administratorkę 

strony. Miejsce - grób powstało ponad 23 lata po śmierci chłopca. Pomimo 

upływu czasu matka nie pogodziła się ze stratą syna. „Zapalone” świeczki 

świadczą o tym, że cierpi nie tylko matka, ale i jej rodzina oraz znajomi.  

 

8. Zbudujmy sobie niebo 

Virtual Heaven w niczym nie przypomina cmentarza, a raczej – jak sama 

nazwa wskazuje – niebo. Zmarli nie są tam chowani, a zamieszkują nową, 

wspaniałą krainę.  

Wśród czterech dostępnych pakietów - trzy: podstawowy, standardowy 

i rozszerzony są (w okresie promocyjnym) bezpłatne. Za pakiet indywidual-

ny, ograniczony jedynie wyobraźnią użytkownika, należy zapłacić (wycena 

dokonywana jest indywidualnie).  

Pakiet podstawowy to:  jedno zdjęcie, krótka historia, możliwość zapale-

nia wirtualnej świeczki. Dopisek: „Stwórz Niebo dla swojego Anioła. To 

proste: dodaj zdjęcie, krótko opisz i poinformuj rodzinę i przyjaciół. Pamię-

taj zawsze możesz zmienić Podstawowe Niebo w bardziej rozbudowaną 

wersję”
35

.   

Pakiet standardowy to: dowolne tło, galeria zdjęć, księga pamiątkowa, 

krótka historia, galeria audio, galeria wideo, odwiedzający mogą zapalać 

wirtualne świeczki. Dopisek: „Upamiętnij swoich bliskich opowieściami, 

zdjęciami i multimediami. Prosta metoda «krok po kroku» pozwoli Ci na 

stworzenie pięknej, nieprzemijającej ostoi dla Twojego Anioła. Rodzina 

i przyjaciele będą oglądać zgromadzone na niej zdjęcia, filmy lub pliki au-

dio”
36

. 

Pakiet rozszerzony to: dowolne tło, galeria zdjęć, księga pamiątkowa, ga-

leria audio, galeria wideo, marzenia, rocznice, downloads, krótka historia, 

odwiedzający mogą zapalać wirtualne świeczki, zapewniona prywatność. 

Komentarz: „Opowiedz pełną historię Jego życia zdjęciami, multimediami 

i opisami. Odwiedzający będą mogli dodać swoje wspomnienia dzięki Księ-

dze pamiątkowej”
37

. 

                                                           
35

 Informacja [online], [dostęp: 23 marca 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

virtualheaven.pl/memorial/ choose-packet/preview>. 
36

 Tamże. 
37

 Tamże. 



PRZEPRASZAM, KTÓRĘDY NA E-CMENTARZ? 

-311 - 
 

Kreacja nieba rozpoczyna się od wyboru tła (do wyboru: Błękitne Niebo, 

Rajski Ogród, Niebiański Dom, Kraina Motyli, Kraina Zabawek, Wiejski 

Domek, Róże, Pamiętnik, Kraina Marzeń, Tajemniczy Ogród). 

 

 
Fot. 8.1.Wirtualne niebo 

 

Następnym krokiem jest wybór pakietu, założenie konta oraz wprowa-

dzenie niezbędnych danych.  

 

 
Fot. 8.2. Strona zmarłego w dniu narodzin chłopca, Kubusia 

 

Jak pisze Philippe Ariès:  

Śmierć dziecka jest pierwszą śmiercią nie do zniesienia. Przed wie-

kiem XVI nie stawiano grobów dzieciom w ogóle lub tylko wyjątko-

wo; były rzadko spotykane i niepozorne w wieku XVII. W wieku XIX 

dzieci biorą szturmem cmentarz. Domyślamy się, że rodzice chcieli je 

przedstawić w najrozmaitszych pozach, żeby wyrazić swój ból i gorą-
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ce pragnienie zachowania w swojej pamięci i w sztuce dziecięcej nie-

winności, wdzięku i urody
38

. 

Czyż wiek XXI wraz z ekspansją e-cmentarzy nie jest reaktywacją owego 

pragnienia? Oprócz nieba, wykreowanego z myślą o najbliższych są i takie 

strony, które zrobiono dla znanych postaci. 
 

 
Fot. 8.3. Strona Lecha i Marii Kaczyńskich 

 

Przedstawiona na fotografii 8.3 strona, oprócz dwudziestu ośmiu świe-

czek, zawiera wpisy:  

[…], 

Pokój ich duszom,  Anna Tomasiak,  

Pamięć jest wieczna, Justyna Stobnicka,  

Na zawsze w pamięci, Izabela Ciurko,  

będę pamiętać, Joanna Romanek…
39 

Pozostałe kategorie wirtualnego nieba (audio, video, wspomnienia) są 

jeszcze niewykorzystane (stan badań - 16 kwietnia 2013 r.). 
 

9. Interaktywne anonse 

W zupełnie innym, jakże mało barwnym – w porównaniu do poprzednich 

stron – stylu, przedstawiony jest anons, wzbogacony o symboliczne funkcje 

internetowej pamięci.  

                                                           
38

 P. Aries, Śmierć drugiego człowieka, tłum. M. Ochab [w:] Wymiary śmierci, wyb. 

S. Rosiecki, Gdańsk 2002, s. 182. 
39

 Informacja [online], [dostęp: 16 kwietnia 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

virtualheaven.pl/lech-i-mar- ia-kaczynscy/MemoryBook/#header>. 



PRZEPRASZAM, KTÓRĘDY NA E-CMENTARZ? 

-313 - 
 

Twórcy strony www.nekrologi.net (patronat „Gazety Pomorskiej”) infor-

mują: „możesz dodawać treści do swego anonsu tak często jak zechcesz. 

Możesz w ten sposób utworzyć rodzaj pamiętnika online lub po prostu zapi-

sywać swoje myśli i wyrażać uczucia”
40

. Zalecane jest także wykupienie 

konta premium. 

 

 
Fot. 9.1. Konto premium 

 

Na stronie o podstawowych parametrach oferowane są następujące usłu-

gi: umieszczenie nekrologów, filmów, obrazów, slajdów, świec, wiadomo-

ści, wpisów do pamiętnika, wydarzeń. Wszystko to można oczywiście „po-

lubić” na fecebooku, twitterze czy google+. Jak pisze Jacek Kolbuszewski, 

„nekrolog pełni też taką funkcję quasi-integracyjną. Ma zgromadzić, jeśli nie 

fizycznie, to przynajmniej myślą wokół zmarłego”
41

. 

Dodatkowymi podlinkami są te traktujące o zakładach pogrzebowych 

(adresy, numery telefonu) oraz tzw. poradnik pogrzebowy, zawierający 

wskazówki, jak się należy zachować, jeśli bliska osoba umrze w domu, a jak 

jeśli w szpitalu.  

Fotografia 9.2. przedstawia fragment strony, poświęconej Agnieszce So-

bańskiej, współtwórczyni i dyrektor Włocławskiej Informacji Turystycznej, 

dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, zmarłej 7 kwietnia 

2013 r. w wieku 52 lat. 

                                                           
40

 Informacja [online], [dostęp: 16 kwietnia 2013]. Dostępna w internecie: <http:// 

www.nekrologi.net>. 
41

 Informacja [online], [dostęp: 13 kwietnia 2013]. Dostępna w internecie: 

<http://wiadomosci.onet.pl/raporty/ przestrzenie-smierci,4,3330655, wiado-

mosc.html>. 
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Fot. 9.2. Strona Agnieszki Sobańskiej 

 

Strona zawiera osiem świec do wyboru, miejsce na „osobistą wiado-

mość”, także – za opłatą 6,51 zł – animowaną. Na dole strony znajdują się  

anonse powiązane, czyli takie, które pojawiły się po śmierci Agnieszki 

w „Gazecie Pomorskiej” dnia 11 kwietnia 2013 r. np.: 

„Śp. Agnieszce Sobańskiej 

Niech Tam dostanie tyle dobra, ile dała nam Tu. Olga Krut –Horonziak”. 
 

10.  Świeczka na forum (publicznym) 

„Zapalenie” świeczki nie musi wiązać się z przestrzenią stricte nekropo-

lijną. Można ją usytuować choćby na forum, oddając w ten sposób hołd 

zmarłej osobie i kreując miejsce pamięci. Oto forum, dotykające fenomenu 

macierzyństwa, http://mjakmama24.dlarodzinki.pl. Oprócz spraw związa-

nych z porodem, wychowywaniem, kłopotami z latoroślą, a zatem gloryfiku-

jących życie, możemy tu znaleźć podstronę funeralną, traktującą np. o małej 

Madzi z Sosnowca (stan badań - 14 kwietnia 2013 r.).  
 

 
Fot. 10.1. Strona Madzi 
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Jak widzimy, na fotografii 10.1 wątek wzbogacony jest nie tylko 

o świeczkę, ale i linki, odsyłające nas do dwóch tematycznie związanych ar-

tykułów.  

 

Czy ból poddaje się skategoryzowaniu? Czy istnieje sposób na opowie-

dzenie o nim bez obawy spłycenia i popadnięcia w podglądactwo? Więk-

szość z odwiedzonych przeze mnie portali, poświęconych Thanatosowi, to 

uwięziony w sieci krzyk. Można się z nim zderzyć bądź pochylić kornie czo-

ło. Albo-albo.    
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