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Wstęp

ochrona własności intelektualnej, wyprowadzona z pra-
wa do własności chronionego przykazaniem „nie kradnij”, 
znajduje wyraźne potwierdzenie w społecznym nauczaniu 
kościoła. Ważną wypowiedzią jest chociażby fragment en-
cykliki społecznej Centesimus annus. jan paweł II napisał 
w niej: „Istnieje jednak inna forma własności, która szcze-
gólnie w naszych czasach nabiera znaczenia nie mniejsze-
go niż własność ziemi: jest to własność wiedzy, techniki 
i umiejętności” (nr 32). Według papieskiego dokumentu 
z 1991 roku właśnie myśl ludzka, i to nawet bardziej niż za-
soby naturalne, stanowi współcześnie źródło bogacenia się 
społeczeństw, narodów i jednostek. Ta „kreatywna praca 
ludzka” – jak pisał jan paweł II – składa się na „społeczność 
pracy” obejmującą różne kręgi osób. z pracy i kreatywno-
ści jednych korzystają inni: „Istnieje zresztą wiele dóbr, 
których nie można w odpowiedni sposób wytworzyć pracą 
pojedynczego człowieka i które wymagają zmierzającej do 
jednego celu współpracy wielu osób. zorganizowanie takie-
go wysiłku, rozplanowanie go w czasie, zatroszczenie się, 
by rzeczywiście odpowiadał temu, czemu ma służyć, oraz 
podjęcie koniecznego ryzyka jest dziś także źródłem bo-
gactwa społeczeństwa” (Ca 32).

 kreatywność ta wedle jana pawła II jest chroniona, 
a jej wytwory znajdują się w polu społecznej wymiany 
podlegającej negocjacjom i szukającej konsensusu: „jeśli 
ktoś wytwarza jakiś przedmiot, to czyni to na ogół nie tyl-
ko dla własnego użytku, ale także po to, by inni mogli go 
używać po zapłaceniu słusznej ceny, ustalonej za wspól-
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ną zgodą w drodze wolnej umowy. otóż właśnie zdolność 
rozpoznawania w porę potrzeb innych ludzi oraz układów 
czynników produkcyjnych najbardziej odpowiednich do 
ich zaspokojenia jest kolejnym ważnym źródłem bogactwa 
współczesnego społeczeństwa” (Ca 32).

z innej strony, jak na to wskazuje społeczne nauczanie 
kościoła, zbytnie chronienie pewnych segmentów kreatyw-
ności i myśli technicznej może szkodzić społeczeństwom. 
benedykt XVI w Caritas in veritate przestrzega przed pro-
cesami, które prowadzą do nadrozwoju jednych i nędzy in-
nych. Wskazanie papieskie dotyczy konkretnej przestrzeni 
ochrony zdrowia. „mamy do czynienia z przesadną ochro-
ną wiedzy ze strony krajów bogatych przez zbyt sztywne 
stosowanie prawa do własności intelektualnej, zwłaszcza 
w dziedzinie medycyny. jednocześnie w niektórych krajach 
ubogich utrzymują się nadal wzorce kulturowe i normy za-
chowań społecznych opóźniające proces rozwoju” (nr 22). 
przypomniana przez jana XXIII zasada słuszności wydaje 
się prowadzić do wniosków, że ochrona własności intelektu-
alnej nie może mieć charakteru absolutnego, a odstąpienie 
od niej w pewnych granicach nie tyle zagraża człowiekowi, 
ile służy jednostkom i społecznościom. 

zmiany społeczne, zarówno w wymiarze przepływu in-
formacji, rozwoju technologicznego i gospodarczego, jak 
i przemian stylów życia, rodzą coraz to nowe pytania doty-
czące dziedziny ochrony własności intelektualnej. z jednej 
strony istnieje prawo do ochrony własnej prywatności, z dru-
giej – trudności z ochroną prywatności osób publicznych, 
trudności w realizacji prawa do dobrego imienia w świetle 
półprawd medialnych, wytyczaniem granic ingerencji w sfe-
rę życia prywatnego osób publicznych. z jednej twórcy mają 
prawo do ochrony własnych dzieł, z drugiej – istnieje prawo 
do uczestnictwa w dziedzictwie kulturowym. z jednej stro-
ny istnieje słuszna tendencja do popularyzacji wytworów 
myśli, z drugiej rodzi się pytanie, czy twórcy, naukowcy 
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lub kreatorzy intelektualni są w stanie prowadzić godziwe 
życie za honoraria płacone im przy zakupie ich wytworów 
intelektualnych? Współczesna gospodarka oparta jest na 
wiedzy i innowacyjności, ale czy w polskiej rzeczywistości 
patentowanie pomysłów i zastrzeganie wytworów kreatyw-
ności przyjmuje właściwe rozmiary?

pośród tych i wielu innych pytań zrodził się pomysł na tę 
książkę. powstał on w środowisku wykładowców katolickiej 
nauki społecznej zgromadzonych na dorocznym spotkaniu 
w krakowie w dniach 16–18 czerwca 2013 roku, a został 
zrealizowany przy współpracy najwyższej klasy naukow-
ców i ekspertów z dziedzin prawa, dziennikarstwa, socjolo-
gii i innych nauk społecznych. jej celem jest przypomnienie 
wagi ochrony własności intelektualnej, form i możliwości 
jej ochrony oraz ukazanie wybranych przestrzeni dyskursu 
etycznego o modelach dziennikarstwa, komunikacji spo-
łecznej, stylach życia usytuowanych pomiędzy rynkiem, 
władzą, zyskiem a konsumpcją. publikacja, która trzymają 
państwo w rękach, nie odpowiada na wszystkie pytania, ale 
wydaje się ważnym głosem o roli prawa ochrony własności 
intelektualnej w mediach i warunkach wolnego rynku. 

Tekst Izabeli Dobosz i Elżbiety Czarny-Drożdżejko to 
wprowadzenie w prawny aspekt ochrony własności inte-
lektualnej. zawiera on krótką historię środowisk zaanga-
żowanych w ochronę innowacji oraz rozwiązań prawnych 
stosowanych w różnych systemach prawnych. To także 
przypomnienie podstawowych pojęć, takich jak: własność 
intelektualna, prawa autorskie, dobra intelektualne, autor-
skie prawa majątkowe. bez tych podstawowych rozróżnień 
i uściśleń niemożliwe są dalsze, także etyczne, analizy i dia-
gnozy.

materiał autorstwa andrzeja baczyńskiego ukazuje 
kreatywność intelektualną i dostęp do niej w warunkach 
globalizacji. kreatywność zabezpieczona prawem własno-
ści przemysłowej, prawami autorskimi i pokrewnymi jest 
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fundamentem współczesnych gospodarek, w tym sektora 
informacyjnego. autor wskazuje z jednej strony internet 
jako kanał obiegu kultury, z drugiej – prawa ochrony wła-
sności jako czynnik chroniący, ale też ograniczający prze-
pustowość tego narzędzia komunikacji. poszukuje on także 
nowych rozwiązań w niwelowaniu obecnego we współcze-
snych mediach napięcia pomiędzy własnością a wolnością.

Cenny dla całości książki jest tekst andrzeja zwoliń-
skiego Wszystko na sprzedaż. autor, prowokując tytułem, 
wskazał, w jaki sposób zróżnicowanie i przemiany kana-
łów komunikacyjnych wytworzyły nowe typy relacji spo-
łecznych. W relacjach tych doszło i wciąż dochodzi do 
nowych zagrożeń: cyberanarchii i infokracji. sieci infor-
macyjne stają się narzędziem kontroli oraz przejmowania 
władzy nad jednostkami i społecznościami. sieci te mogą 
także przyjmować postać sieci urynkowionej, nastawionej 
na maksymalizację zysku dzięki sprzedaży danych, także 
intymnych, w przestrzeni usług i handlu. autor, wytrawny 
akademik zajmujący się myślą społeczną kościoła, kończy 
swą wypowiedź wskazaniem przestrzeni ryzyka i zagrożeń 
społecznych związanych z wymianą z siecią oraz poszuku-
je rozwiązań i odpowiedzi na pytania o wyższą etyczność 
życia w sieci. 

na uwagę zasługuje ważny tekst pawła prüfera, który 
ukazuje pracę naukowca jako składnik dobra wspólnego. 
praca badacza naukowego jest bowiem specyficznym ro-
dzajem aktywności człowieka, którą realizuje ze względu 
na innych i na samego siebie. refleksyjność, a zwłaszcza 
socjologia refleksyjna, dostarczają cennych narzędzi dla 
spojrzenia na ten rodzaj aktywności człowieka. badacz spo-
łeczny zastanawia się nad sensem swojego trudu. zarówno 
myśl ludzka, jak i aktywność użyteczna społecznie to dwie 
strony tego, co uznaje się za rzemiosło intelektualne. zasa-
dy katolickiej nauki społecznej porządkują kwestię pracy 
badacza społecznego, która – z racji długu zaciągniętego 
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wobec społeczeństwa – jest rodzajem wdzięczności, wyra-
żonej w postaci własnego wysiłku badawczego. refleksyj-
ność socjologiczna i etyczna sprzyja wypracowaniu wspól-
nej metody i drogi wspierania społeczeństwa i człowieka 
w jego rozwoju. konkluzję artykułu stanowi wyjątkowo cen-
na próba nakreślenia przesłania adresowanego do badaczy 
społecznych, rzemieślników intelektualnych, budujących 
ich etos badawczy i waloryzujący trud pracy, którą podej-
mują na co dzień. 

na szczególne wyróżnienie zasługuje ważny tekst jacka 
sobczaka o poszukiwaniu optymalnego modelu dzienni-
karstwa, który zależny od wymogów prawa, nakazów etyki 
i agresywnych oczekiwań rynku. 

Ten wybitny prawnik i znawca tematu mediów określa 
wymagania zawodu i warsztatu dziennikarskiego, kierunki 
przemian świata mediów, w tym przemian kształtu komuni-
katów medialnych oraz kierunków ich przepływu,ukazuje 
dylematy zawodu dziennikarza. autor stawia wartą zauwa-
żenia przez środowisko dziennikarskie tezę, że kodeksy 
etyki dziennikarskiej z uwagi na swój ogólnikowy i mało 
konkretny charakter nie tyle chronią twórców mediów 
przed nieufnością odbiorców i utratą poczucia bezpieczeń-
stwa, ile uwiarygodniają środowisko ludzi mediów wobec 
samych siebie. Ta autopromocja nie chroni jednak środo-
wiska dziennikarskiego przed autentycznymi problemami 
ani nie wskazuje rozwiązań realnych problemów, takich 
jak: niska lub wysoka profesjonalizacja zawodowa, wysoka 
specjalizacja, zespołowość pracy, zanik granicy pomiędzy 
informowaniem a komentowaniem, dbałość o formę kosz-
tem treści, nadmierna troska o sprostanie wymaganiom od-
biorców. z najwyższym znawstwem autor ukazuje zawód 
dziennikarza w kontekście zapisów prawa i orzecznictwa. 
rysuje także kierunki dalszych przemian rynku medialne-
go oraz roli środowiska dziennikarskiego w zmieniającej 
się rzeczywistości mediów.
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***

myśl o tej książce zrodziła się w czasie, gdy postać ważna 
dla katolickiej nauki społecznej, dr hab. jan mazur osppE, 
profesor upjpII w krakowie, świętował na krakowskiej 
skałce 25-lecie pracy naukowej. środowisko wykładowców 
katolickiej nauki społecznej postanowiło uczcić jubilata de-
dykując mu tę publikację. ojciec jan mazur jest bowiem 
naukowcem, który poprzez swój rozsądek, stonowany osąd 
i umiejętność łączenia ludzi od 25 lat współtworzy środo-
wisko naukowców zajmujących się myślą społeczną ko-
ścioła. pracę naukową – jako wykładowca katolickiej nauki 
społecznej i prowadzący seminarium naukowe z historii 
katolicyzmu społecznego – rozpoczął w 1988 roku. Wcze-
śniej, zanim w 1984 roku został zakonnikiem paulińskim, 
ukończył studia na uniwersytecie jagiellońskim, najpierw 
na Wydziale matematyczno-fizyczno-Chemicznym (mate-
matyka), a później na Wydziale filozoficzno-historycznym 
(religioznawstwo). W 1983 roku obronił pracę doktorską 
z zakresu historii katolicyzmu społecznego. W 1995 habi-
litował się z zakresu historii społecznej w katolickim uni-
wersytecie lubelskim.

od początku swej pracy naukowej jest także redaktorem 
naczelnym periodyku naukowego WsD zakonu świętego 
pawła pierwszego pustelnika „Dissertationes paulinorum”. 
W latach 1996–2002 rektor WsD zakonu paulinów w kra-
kowie, a 2003–2011 profesor nadzwyczajny kul. W latach 
2004–2008 kierownik katedry polityki społecznej kul. od 
2008 do 2011 kierownik katedry polityki społecznej i Etyki 
politycznej kul. od 2011 profesor nadzwyczajny uniwer-
sytetu papieskiego jana pawła II w krakowie i kierownik 
katedry polityki społecznej i pracy socjalnej (w 2012 roku 
przekształconej w katedrę polityki społecznej). autor kil-
kudziesięciu książek oraz wielu artykułów naukowych, ha-
seł encyklopedycznych; redaktor prac zbiorowych. Wydał 
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między innymi prace: Katolicka nauka społeczna. Skrypt dla 
studentów teologii, kraków 1992; Od kerygmatu do Ewange-
lii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, radom 
2003; Aby ocalić dobro wspólne. Wokół myśli społecznej Jana 
Pawła Wielkiego, Częstochowa–jasna góra 2011; „Ad bonum 
per politicam”. Wybrane zagadnienia z etyki życia polityczne-
go, lublin 2011; „Persona in societate”. Wybrane zagadnienia 
chrześcijańskiej nauki o człowieku, kraków 2014. Współautor 
ważnego podręcznika: T. borutka, j. mazur, a. zwoliński, 
Katolicka nauka społeczna, Częstochowa–jasna góra 1999.

Trudno mówić współcześnie o katolickiej nauce spo-
łecznej w polsce bez prof. jana mazura osppE i jego wkła-
du w budowanie myśli społecznej oraz środowiska jej wy-
kładowców. niech ta książka będzie wyrazem szacunku, 
uznania i wdzięczności. 

Dariusz Tułowiecki





dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII

Ojcu Profesorowi Janowi Mazurowi OSPPE 
w dwudziestą piątą rocznicę pracy naukowej

środowisko wykładowców katolickiej nauki społecznej
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Izabela Dobosz
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prawna ochrona własności 
intelektualnej – wybrane aspekty

Wydawać by się mogło, że kluczowe pojęcia obecnej 
konferencji, takie jak „własność intelektualna”, „wolny ry-
nek” i „pluralizm medialny”, są pojęciami, które posiada-
ją utrwalone od dawna i stabilne znaczenie. Tymczasem 
fakt, iż przedstawiciele katolickiej nauki społecznej uznali 
w tym momencie, iż należy nad nimi podyskutować, ozna-
cza istnienie jakichś wątpliwości, wymagających naukowej 
debaty. należy sądzić, że te niepokoje i obawy ujawnią się 
w trakcie kolejnych dni obrad, a zwłaszcza podczas dys-
kusji.

pojęcie „własności intelektualnej” to pojęcie teoretycz-
ne, które pojawiło się kilkadziesiąt lat temu na zachodzie. 
W 1970 roku powstała światowa organizacja Własności 
Intelektualnej (w skrócie ompI, WIpo)1. jest to instytucja 
onz z siedzibą w genewie. W 1972 roku w krakowie roz-
począł na uj działalność międzyuczelniany Instytut Wy-
nalazczości i ochrony Własności Intelektualnej założony 
przez dwóch nieżyjących już profesorów – prof. dr. hab. 
stefana grzybowskiego i prof. dr. hab. andrzeja kopffa, bę-

1 WIpo to skrót od World Intellectual property organization, 
natomiast ompI jest skrótem francuskiej nazwy tej samej instytucji – 
organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
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dącego przez trzy lata pierwszym dyrektorem tego Instytu-
tu. Instytut rozwijał się od tego momentu przez długie lata. 
uzyskał ogromny dorobek naukowy, do czego przyczynił 
się fakt, iż był to początkowo wyłącznie instytut naukowo
-badawczy, dydaktyka pojawiła się w nim dopiero później. 
Instytut wykształcił liczną kadrę naukową: profesorów, do-
centów i doktorów wykładających w różnych uczelniach 
w polsce. uczestniczył także w pracach legislacyjnych, 
dotyczących przygotowywania kolejnych ustaw z zakresu 
własności intelektualnej. można zatem uznać, że efektem 
tej działalności winna być powszechna znajomość w polsce 
problematyki własności intelektualnej, a zwłaszcza samego 
pojęcia „własność intelektualna”.

W celu przypomnienia i lepszego zrozumienia tego 
pojęcia należy odwołać się do rozważań o charakterze hi-
storycznym. W XIX wieku próbowano już bronić autorów 
przed ich wydawcami, przed ludźmi, którzy dysponując 
kapitałem mogli z pozycji siły dyktować tymże twórcom 
warunki pracy i płacy. zaczęto zatem zakładać stowarzy-
szenia międzynarodowe i krajowe autorów i innych twór-
ców, żeby doprowadzić do zmiany istniejącego w XIX wie-
ku ustawodawstwa2, które dotychczas broniło wydawców. 
zmiana miała iść w kierunku objęcia ochroną także twór-
ców. pierwszą organizacją tego typu, która pojawiła się już 
w 1879 roku, było międzynarodowe stowarzyszenie lite-
rackie i artystyczne (alaI), nota bene istniejące do tej pory. 
stowarzyszenie to po swoim pierwszym kongresie przyjęło 
projekt konwencji międzynarodowej. uznano, że istnieje 
konieczność wprowadzenia takiej konwencji, gdyż jak wia-
domo twórczość nie ma granic; ochrona utworu na terenie 
danego kraju nie zapobiega eksploatacji utworu poza jego 
terenem, co wymusza zapewnienie ochrony nie tylko w tym 

2 podwaliny prawa autorskiego istniały bowiem w obowiązują-
cych kodeksach cywilnych.
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kraju, w którym twórca mieszka czy tworzy, ale także poza 
jego granicami. Taka była geneza uchwalenia w 1886 roku 
pierwszej konwencji międzynarodowej z zakresu własno-
ści intelektualnej – tzw. konwencji berneńskiej3. pierwszy 
tekst konwencji podpisało 10 państw, później przystąpiły 
do niej kolejne. polska przystąpiła do konwencji berneń-
skiej 28 I 1920 roku, już po odzyskaniu niepodległości4. 
W pierwszym tekście konwencji ochroną nie objęto takich 
dzieł, jak np. fotografia, dzieła choreograficzne, reproduk-
cje, tłumaczenia. później dodano do niej w drodze rozma-
itych rewizji kolejne dzieła, które pojawiały się stopniowo 
wraz z rozwojem techniki (np. radio, telewizja itd.). ostatnia 
rewizja tej konwencji została dokonana w 1971 roku5. a za-
tem można przywołać bardzo długi okres dokonujących się 
zmian, którym były poświęcone poszczególne konferencje 
przeglądowe. W trakcie konferencji berlińskiej z 1908 roku 
doszło jednak do stworzenia pewnego modelu praw autor-
skich6. przede wszystkim przyjęto, iż jedyną przesłanką 
ochrony prawa autorskiego jest stworzenie dzieła bez żad-
nych formalności (jak np. rejestracja, składanie dzieła do 
depozytu, copyright), i do dziś taka formuła ochrony prawa 
autorskiego istnieje zarówno w konwencji, jak i kolejnych 
aktach prawa autorskiego, które ukazywały się w polsce po-
cząwszy od 1926 roku7, następnie w 1952 roku8, oraz w ak-
tualnej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

3 konwencja berneńska o ochronie utworów literackich i arty-
stycznych z 9 IX 1886.

4 Dz.u. z 1922 nr 3, poz. 16.
5 j. błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1985, s. 9–19.
6 Tenże, Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa 

1979, s. 29.
7 ustawa z 29 III 1926o prawie autorskim (tj. Dz.u. z 1935 nr 36, 

poz. 260 ze zm.)
8 ustawa z 10 VII 1952 r. o prawie autorskim, Dz.u. nr 34, poz. 

234 ze zm.
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z 1994 roku9. W ustawie tej określono w art. 1 ust. 1 defi-
nicję ustawową utworu: „przedmiotem prawa autorskiego 
jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie 
od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. 
art. 1 ust. 4 tejże ustawy stanowi wprost, iż „ochrona przy-
sługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek 
formalności”. oznacza to, że aby utwór był przedmiotem 
prawa autorskiego i korzystał z jego ochrony, potrzebne jest 
wyłącznie jego ustalenie w jakiejkolwiek postaci. ustalenie 
ma miejsce na przykład w pamięci osób wysłuchujących 
niniejszego wystąpienia10. W razie utrwalenia tego utworu 
na dowolnym nośniku to nie ten nośnik będzie utworem, 
ale wygłoszony wykład. 

sięgając do dorobku prawa cywilnego, należy przywo-
łać też pojęcie „dobra niematerialnego o charakterze in-
telektualnym”. Człowiek posiada bowiem zarówno dobra 
materialne (np. meble, samochód), jak i dobra niematerial-
ne, mające rozmaity charakter. są nimi np. cześć, godność 
i inne, wymienione w art. 23 kc11, w tym twórczość nauko-
wa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. pozostają 
one pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach. To oznacza, że dobra 
intelektualne korzystają także z ochrony prawa cywilnego 
niezależnie od ochrony wynikającej z prawa autorskiego. 

9 ustawa z 4 II 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
tj. Dz.u. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.

10 Wykład jest bowiem naukowym dziełem słownym. W przy-
padku nagrania tego utworu na dowolnym nośniku doszłoby do jego 
utrwalenia.

11 Dobra osobiste człowieka, w szczególności: zdrowie, wolność, 
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, arty-
styczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa 
cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
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Wspomniane intelektualne wytwory umysłu ludzkiego 
mogą stanowić odrębne przedmioty stosunków prawnych. 
nad takim rozwiązaniem pracowali cywiliści począwszy 
od czasów rewolucji francuskiej12 aż po współczesność. 
Do dóbr intelektualnych można zaliczyć dzieła literackie, 
artystyczne, naukowe, ale także wynalazki, wzory użytko-
we, znaki towarowe, wzory zdobnicze, projekty racjonali-
zatorskie. katalog tych dóbr nie jest zamknięty, pojawiają 
się nowe dobra chronione, jak np. topografie układów sca-
lonych (od 2000 roku zawarte w prawie przemysłowym)13. 
przy takim cywilistycznym podejściu do dóbr niematerial-
nych o charakterze intelektualnym wyraźnie zwraca się 
uwagę, że przedmiotem prawa jest sam wytwór intelektu, 
a nie nośnik, na którym jest on zapisany. Co więcej, utwór 
istnieje niezależnie od rzeczy, które pomagają w jego po-
znaniu i korzystaniu z niego. W przypadku sporządzenia 
maszynopisu artykułu i przekazania go wydawcy autor nie 
pozbywa się automatycznie swojego dzieła intelektualnego. 
Dzieło to dalej służy jego twórcy. fakt przeniesienia wła-
sności egzemplarza czy materialnego nośnika na rzecz in-
nego podmiotu nie powoduje automatycznie przeniesienia 
własności dzieła intelektualnego zapisanego na tym nośni-
ku na inną osobę. nośniki mają służyć jedynie wydobyciu 
tego, co znajduje się w dziele (np. nuty służą do tego, aby 
odegrać muzykę; rękopis, artykuł prasowy służy do tego, 
aby odczytać myśli jego autora). 

Dobra intelektualne mają ważne znaczenie gospodarcze 
i kulturalne, co nie ulega obecnie dla nikogo żadnej wąt-
pliwości. Doświadczenie historyczne jednak pokazuje, że 

12 s. grzybowski, Prawo twórcy czy prawo przedsiębiorcy, referat 
na międzynarodowym sympozjum w 100-lecie konwencji berneńskiej, 
60-lecie ustawodawstwa autorskiego w polsce, kraków 18–21 listopada 
1986, na prawach rękopisu, kraków 1988, s. 25.

13 prawo własności przemysłowej z 30 VI 2000, tj. Dz.u. z 2003 
nr 119, poz. 1117 ze zm. art. 196–221.
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różnie z tym bywało także w powojennej polsce. W książce 
ks. prymasa kardynała stefana Wyszyńskiego Duch pracy 
ludzkiej jest mowa bowiem o tym, że „pod wpływem my-
ślenia materialistycznego nie uważa się za wartościową 
pracy umysłowej, kulturalnej, religijnej, kontemplacyjnej14. 
mimo zmiany czasów rodzi się pytanie, czy nie pokutuje 
w dalszym ciągu myślenie materialistyczne, a mianowicie 
że praca umysłowa, intelektualna nie jest specjalnie war-
tościowa i dlatego nie musi się twórców wysoko wynagra-
dzać – w przeciwieństwie do tych, którzy coś (materialne-
go) produkują. można się zastanawiać, czy to podejście nie 
zaczyna wracać.

opowiadamy się jednak w niniejszym wystąpieniu 
za stanowiskiem, że dobra intelektualne mają poważne 
znaczenie gospodarcze i kulturalne (dotyczy to nie tylko 
utworów, ale przede wszystkim wynalazków, znaków towa-
rowych itp.). przy takim założeniu, które wydaje nam się 
jedynie słuszne, trzeba przyjmować zasady chroniące twór-
ców przed naruszeniem ich praw. Istotne znaczenie ma za-
tem traktowanie twórczości jako dobra osobistego. Ważne 
jest też rozstrzygnięcie przez prawo, które z intelektualnych 
wytworów stanowią przedmiot prawa autorskiego. jak wia-
domo art. 4 pr. aut. stwierdza, iż „nie stanowią przedmiotu 
prawa autorskiego: 1) akty normatywne lub ich urzędowe 
projekty; 2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbo-
le; 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 4) proste 
informacje prasowe”. W poprzedniej ustawie, z 1952 roku, 
nie były chronione przez prawo autorskie fotografie repor-
terskie. usunięcie ich z katalogu zawartego w art. 4 pr. aut. 
oznacza, iż są one obecnie chronione. przyjęcie, że „pro-
ste informacje prasowe” nie są chronione, a contrario ozna-
cza, że wszystkie prasowe gatunki dziennikarskie (cała 
twórczość medialna z tym wymienionym wyjątkiem) są 

14 s. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej, Warszawa 1957, s. 11.
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chronione, pod warunkiem oczywiście, że są przejawem 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, czyli 
że spełniają wymogi definicji utworu. nie ma konieczno-
ści wykazywania np. wysokiego poziomu tej twórczości 
medialnej. zmieniły się bowiem przesłanki ochrony w po-
równaniu np. z tymi z XIX wieku, gdy dyskutowano nad 
tekstem konwencji berneńskiej. Wówczas toczyła się dys-
kusja specjalistów odnośnie do wysokiego poziomu dzieł 
intelektualnych, uzasadniającego przyznanie im jedynie 
ochrony. pogląd taki był wówczas rozpowszechniony. moż-
na obecnie dyskutować, czy postąpiono słusznie, obniżając 
wymagania co do poziomu artystycznego utworu chronio-
nego (gdy dzisiaj spotykamy się z takimi utworami, jak np. 
ikebana).

kolejnym zagadnieniem wymagającym komentarza jest 
dokonanie przez prawo autorskie, także w polsce, rozróż-
nienia pomiędzy prawami majątkowymi a prawami osobi-
stymi. To rozróżnienie jest bardzo istotne, dlatego że autor-
skie prawa osobiste nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. 
są to prawa, które nie przechodzą na inne osoby. zgodnie 
z koncepcją odbiegającą nieco od ochrony ogólnych dóbr 
osobistych prawa te nie gasną nawet po śmierci autora, 
bez względu na upływ czasu. ojcostwo dzieła i inne prawa 
osobiste muszą być zawsze respektowane. Do praw osobi-
stych, o których mówi art. 16 pr. aut. zalicza się w szczegól-
ności: prawo do autorstwa dzieła (według dawnej termino-
logii – prawo do ojcostwa dzieła15); prawo do oznaczenia 
utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udo-

15 Chodziło o ukazanie więzi autora z jego utworem na podobień-
stwo relacji łączącej ojca z jego dzieckiem. Tak jak ojcu nie jest obojętne, 
co robi jego (nawet już całkiem dorosłe) dziecko, tak nie jest np. obojętne 
malarzowi, co się dzieje z jego obrazem po dokonaniu sprzedaży. prawo 
autorskie zabrania np. zniszczenia dzieła plastycznego przez jego nabyw-
cę z uwagi na więź psychiczną, emocjonalną łączącą malarza z obrazem.
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stępniania go anonimowo16; prawo do nienaruszalności 
treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania17 
(tzw. prawo do integralności). jeśli np. redaktor czy wydaw-
ca chce zmienić treść artykułu, to według bardziej precyzyj-
nej wersji poprzedniego prawa autorskiego poza zmianami, 
którym autor nie mógłby się skutecznie przeciwstawić oraz 
zwykłymi zmianami redakcyjnymi (np. w zakresie inter-
punkcji, ortografii), wszelkie inne ingerencje w treść dzieła 
czy w jego formę wymagają konsultacji z autorem. autor 
ma prawo zaakceptować propozycje wydawcy albo się im 
sprzeciwić (np. uważając, że wydawca narzuca mu niepasu-
jący do jego twórczości styl czy język lub dokonuje nieod-
powiednich skrótów). również z nienaruszalnością utworu 
wiąże się to, że o szacie graficznej utworu (np. o wyborze 
zdjęć, ilustracji itp.) decyduje autor, a nie redaktor18. Do ka-
talogu autorskich dóbr osobistych należy także prawo do 
decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publicz-
ności oraz prawo do nadzoru nad sposobem korzystania 
z utworu.

natomiast autorskie prawa majątkowe można identy-
fikować z własnością intelektualną. art. 140 kc dotyczący 
własności stanowi: „w granicach określonych przez ustawy 
i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wy-
łączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, 
w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody 

16 autor ma prawo tworzyć „do szuflady”, nikt nie może go zmusić, 
aby rozpowszechnił dzieło, gdy uzna, iż jest ono jeszcze niedoskonałe. 
nie tworzy się dzieła po to, by je rozpowszechnić.

17 przepis ten nie pozwala np. dopisać do książki dalszego ciągu, 
domalować do obrazu jakichś elementów.

18 Tych aspektów (tzn. skrócenia utworu oraz ozdobienia go 
„niestosowną” zdaniem autora grafiką, dotyczył proces, jaki wytoczył 
melchior Wańkowicz redaktorowi „życia literackiego” Władysławowi 
machejkowi w latach 70-ych XX wieku.
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z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rze-
czą”. prawo własności ma charakter bezwzględny, może być 
ograniczone jedynie przez przepis prawa lub zasady współ-
życia społecznego. Tę samą konstrukcję prawną zastosowa-
no do praw autorskich. koncepcja własności intelektualnej 
oznacza, iż mamy do czynienia z konstrukcją bezwzględ-
nego i wyłącznego prawa rozporządzania oraz korzystania 
z utworu na wszystkich polach eksploatacyjnych oraz do 
wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 pr. aut.).

W naszych rozważaniach pragniemy skoncentrować się 
na trzecim uprawnieniu – „do wynagrodzenia za korzysta-
nie z utworu”, które obecnie może wywoływać słuszne za-
niepokojenie. 

W odniesieniu do kwestii wynagrodzenia twórców na 
wstępie należy zauważyć, że ustawa o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych jest napisana w celu ochrony twór-
ców i ich ekonomicznych interesów. ustawodawca wyróżnił 
w niej wiele sposobów eksploatacji utworów (pól eksploata-
cji – art. 50 pr. aut.19), które wskazują, w jaki sposób moż-
na korzystać z ekonomicznej siły tkwiącej w dziele. Także 
w specyficzny sposób, m.in. z uwagi na interes twórcy, ogra-
niczony został swobodny obrót gospodarczy. jednak te ogra-
niczenia swobody umów odnoszą się zarówno do obrotu 

19 odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie 

egzemplarzy utworu określoną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem ory-
ginału albo egzemplarzy;

 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony 
w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym.
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pierwotnego, jak i wtórnego20. o silnej ochronie autorskich 
praw majątkowych świadczą także instytucje dozwolonego 
użytku, które wskazują, w jakim zakresie społeczeństwo 
może z tych praw korzystać. To są wyjątki od reguły, którą 
jest monopol w zakresie korzystania z praw autorskich ma-
jątkowych, i podlegają one wykładni ścieśniającej. licencje 
ustawowe są pewnego rodzaju ukłonem w stronę społe-
czeństwa. Wydawało by się więc, że twórca ma bardzo silną 
pozycję na rynku. jednak prawa majątkowe mogą należeć 
już nie do samego twórcy, ale do osoby trzeciej, np. do wy-
dawcy. W komercyjnych wydawnictwach zazwyczaj już na 
samym początku dochodzi do wywłaszczenia twórcy z pra-
wie wszystkich autorskich praw majątkowych na znanych 
w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, za co twór-
ca najczęściej nie dostaje żadnego wynagrodzenia. Twórca 
okazuje się bowiem faktycznie bardzo słabym podmiotem 
na rynku, a wydawcy dyktują warunki, nie zadowalając się 
licencją niewyłączną – chcą wszystkiego. Dochodzi więc do 
tego, że jeśli twórca chce korzystać ze stworzonego przez 
siebie utworu, to może to robić jedynie na zasadzie dozwo-
lonego użytku, ponieważ nie ma już żadnych praw.

jeśli chodzi o ochronę wynagrodzenia twórcy, to dużo 
uwagi poświęca się temu zagadnieniu w aktach prawnych 
unii Europejskiej. Istotne jest bowiem, aby twórca widział 
sens tworzenia. bez stosownego wynagrodzenia twórca 
nie będzie miał takiej motywacji. W dyrektywie w sprawie 
prawa najmu i użyczenia21 wprowadzony został zapis, aby 
za użyczanie utworów przez instytucje publiczne twórca 

20 zob. E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, 
Warszawa 2010, s. 34n.

21 Dyrektywa 2006/115/WE parlamentu Europejskiego i rady 
Europy z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia 
oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie wła-
sności intelektualnej (wersja ujednolicona), Dziennik urzędowy l 376, 
27/12/2006 p. 0028–0035.
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otrzymał prawo do godziwego wynagrodzenie. Ta dyrekty-
wa pochodzi jeszcze z lat 90-ych22 i nadal jej regulacja w tym 
zakresie nie została wprowadzona do polskiego porządku 
prawnego. biblioteki użyczają książki za darmo, a ich auto-
rzy nie otrzymują z tego tytułu stosownego wynagrodze-
nia. unia wprowadziła regulację dotyczącą wynagrodzenia 
w przypadku korzystania z cudzego prawa do użyczania 
tylko z powodu ochrony interesów majątkowych twórców. 
jednak pojawi się zapewne w praktyce problem z realizacją 
tego prawa, gdyż najprawdopodobniej będzie się to wiązało 
z obowiązkowym pośrednictwem organizacji zbiorowego 
zarządzania23, które przede wszystkim będą dbały o swój 
własny interes. może się więc pojawić problem z rozdyspo-
nowaniem kwot otrzymywanych przez te organizacje. 

podsumowując, pomimo gwarancji ustawowych pozycja 
twórcy na rynku jest słaba. 

konstytucja rp w art. 2, z upodobaniem przytacza-
nym przez media, naukowców i polityków, mówi o tym, że 
rzeczpospolita polska „jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 
społecznej”. jednak często w wypowiedziach wspomnia-
nych osób pomija się końcowy człon tego przepisu. a moż-
na zadać sobie pytanie, czy jest sprawiedliwe społecznie, 
że twórca nie może się utrzymać ze swojej twórczości? We 
wspomnianej książce prymasa Wyszyńskiego jest mowa 
o tym, że „praca ma powodować, że człowiek ma się z niej 
utrzymać sam z rodziną i jeszcze ma mu coś zostać, by 
mógł się podzielić z innymi”24. Tymczasem obecnie sytu-
acja wielu twórców (np. dziennikarzy) jest taka, że nie tylko 

22 jej pierwotna wersja pochodzi z 19 listopada 1992.
23 W identyczny zapewne sposób, jak ma to obecnie miejsce 

w odniesieniu do opłat od producentów i importerów różnych urządzeń 
służących do reprodukcji oraz czystych nośników oraz od posiadaczy 
urządzeń reprograficznych.

24 s. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej, dz. cyt. s. 46.
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nie mogą pomagać innym, ale nawet nie mają środków na 
comiesięczne utrzymanie. z punktu widzenia katolickiej 
nauki społecznej jest to w pewnym sensie „grzech wołający 
o pomstę do nieba”. usprawiedliwianie tej sytuacji przez 
właścicieli mediów czy wydawców opiera się na powoły-
waniu się na to, że twórcy podpisując umowy godzą się 
na niskie honoraria. Wiedzą oni jednak doskonale o tym, 
że twórcy niejednokrotnie są w sytuacji przymusowej i są 
zmuszeni takie umowy podpisywać. namawia się także 
często pracowników mediów (twórców) do założenia wła-
snej działalności gospodarczej, dzięki czemu właściciele 
mediów „umywają ręce” i uważają się za bezgrzesznych, bo 
tacy pracownicy nie są już „pracownikami najemnymi”25, 
a biznesmenami, którzy powinni sobie radzić sami. Ten 
aspekt sprawy napawa wielkim smutkiem, bo wszyscy są 
po trosze ofiarami obecnego systemu. patrząc na przykład 
z perspektywy środowiska naukowego, można dostrzec, że 
pracowników naukowych zmusza się do publikowania za 
własne pieniądze. bardzo mała liczba wydawnictw nauko-
wych płaci jakiekolwiek honoraria, większość nie tylko nie 
płaci, ale domaga się dostarczenia przez twórców dużych 
pieniędzy od różnych sponsorów, aby wydać ich dzieła. 
pracownicy naukowi również uczestniczą w tym systemie 
i nie buntują się; ale tak dalej być nie powinno. papież fran-
ciszek w niedawno wydanej książce mówiąc o polityce eko-
nomicznej, w wyniku której ludzie chodzą głodni i nie mają 
pracy, stwierdza: „ja bym powiedział, że tak naprawdę jest 
to problem grzechu. od pewnego już czasu argentyna żyje 
w stanie grzechu, bo nie zajmuje się ludźmi pozbawionymi 
chleba i pracy. odpowiedzialność za to ponoszą wszyscy, ja 
jako biskup, wszyscy chrześcijanie, ci którzy wydają pienią-

25 zatrzymywanie zapłaty pracownika najemnego stanowi według 
katolickiej nauki społecznej „grzech wołający o pomstę do nieba”.
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dze, nie mając konkretnej świadomości społecznej”26. I da-
lej mówi, że gdy Chrystus przyjdzie nas sądzić, wypomni 
nam „grzech zrzucenia winy za ubóstwo na rządzących, bo 
odpowiedzialność ponoszą wszyscy, w zależności od sytu-
acji”27.

problem odpowiednich wynagrodzeń dla twórców wy-
maga zatem głębokiej analizy. sytuacja jest bowiem mocno 
zróżnicowana, gdy porównuje się np. dochody z płyt i ka-
set osiągane przez piosenkarzy np. z dochodami z książek 
naukowych osiąganymi przez twórców dzieł naukowych. 
Istnieje ponadto duża niewiedza w społeczeństwie co do 
zarobków twórców. należałoby zatem przeprowadzić bada-
nia nad ich kondycją finansową, poczynając od kondycji 
zawodu dziennikarskiego. bez odpowiednich badań nie 
sposób rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza że 
społeczeństwo jest informowane o ogromnych zarobkach 
tzw. celebrytów, stanowiących jedynie margines całego śro-
dowiska, żyjącego niejednokrotnie w dramatycznie trud-
nych warunkach.

26 f. ambrogetti, s. rubin, Jezuita. Papież Franciszek. Wywiad rzeka 
z Jorge Bergoglio, kraków 2013, s. 118.

27 Tamże, s. 119.
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Własność intelektualna w mediach – 
ochrona czy niszczenie kreatywności?

Wstęp

Tytuł referatu może wielu osobom brzmieć nieco pro-
wokacyjnie. Wszyscy mamy świadomość, że za książkę 
nabytą w księgarni trzeba zapłacić, podobnie za bilet do 
kina czy gazetę w kiosku, za oglądanie telewizji czy słu-
chanie radia przynajmniej teoretycznie uiszczamy regulo-
wane prawem opłaty. ale świat „globalnej wioski”, ukształ-
towany nieodwracalnie przez tzw. multimedia, zwłaszcza 
internet, nie poddaje się tak łatwo tym prostym, znanym 
z tradycyjnego świata, regułom. zaś istotę nowej kondycji 
człowieka żyjącego w „globalnej wiosce” najlepiej oddaje 
określenie „wiek dostępu”. Tomasz goban-klas, powołując 
się na jeremy’ego rifkina podkreśla charakterystyczne ce-
chy tej nowej rzeczywistości. można je ująć następująco: 
dziś nie własność i posiadanie, ale dostęp do dóbr kultury 
określa bogactwo, a także ludzkie możliwości. „nie trzeba 
mieć, aby korzystać z pewnej rzeczy, co więcej – często nie 
można posiadać tego, z czego trzeba i chce się korzystać. 
a zatem – pisze goban-klas – bieda dzisiaj to nie brak wła-
sności, ale brak dostępu. Coraz więcej wszelakiego rodzaju 
dóbr jest użyczanych, a nie sprzedawanych”1. Toteż czło-

1 T. goban-klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 258.
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wiek „globalnej wioski” coraz głośniej wyraża swoje oczeki-
wania w kwestii dostępu do dóbr kultury. Choć, jak przeko-
nuje rifkin, nawet w dzisiejszym zglobalizowanym świecie 
nie wszystko jest dostępne za darmo2, to jednak jest takie 
miejsce przepływu kultury, które wymyka się wszelkim 
regulacjom – to sieć. Internet otworzył tak szeroko drzwi 
do świata kultury, że nie sposób je zamknąć, nie narażając 
się na oskarżenia o cenzurę i terror medialny, tym bardziej 
że nowe media umożliwiają szerokiej rzeszy odbiorców za-
mianę ról i przeobrażenie się w twórców, a więc tworzenie 
własnych przekazów i umieszczanie ich w sieci. pozostaje 
palące pytanie – co w tak skrojonym świecie z własnością 
intelektualną?

1. Dyskusje wokół własności intelektualnej  
w internecie

jeśli więc coś rozpala dziś do czerwoności emocje 
w kwestii własności intelektualnej, to przede wszystkim 
swobodny dostęp do tzw. dóbr kultury w internecie. „pro-
blemy związane z przestrzeganiem praw dotyczących wła-
sności intelektualnej w internecie są nie lada zagadką nie 
tylko dla zwykłych użytkowników, ale też dla prawników, 
którym niekiedy trudno zorientować się w różnicach, jakie 
pojawiają się w prawodawstwie różnych krajów. nawet we-
wnątrz unii Europejskiej prawa dotyczące własności inte-
lektualnej, choć stopniowo są ujednolicane, to jednak wciąż 
pozostają w niektórych kwestiach rozbieżne”3.

2 j. rifkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której 
płaci się za każdą chwilę życia, Wrocław 2003, s. 203. za: T.goban-klas, 
Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 258–259.

3 http://www.oknonaswiat-ndm.pl/aktualnosci.html,pokaz- 
komunikat?message_id=102 (30.09.2014).
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Wprawdzie ustęp 1 artykułu 27 powszechnej Deklaracji 
praw Człowieka uchwalonej przez zgromadzenie ogólne 
onz w dniu 10 grudnia 1948 roku w paryżu podkreśla: 
„każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestnicze-
nia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania 
ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzysta-
nia z jego dobrodziejstw”, jednak ustęp 2 tegoż artykułu 
precyzuje, co to w praktyce oznacza. Czytamy w nim bo-
wiem: „każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych 
i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego 
działalności naukowej, literackiej lub artystycznej”. uściśle-
nie było konieczne z prostej przyczyny – z poczucia spra-
wiedliwości. „autor udostępnia swoje dzieło – przekonuje 
michał komar – pod warunkiem zyskania satysfakcji mo-
ralnej i finansowej”4. a to dlatego, że twórczość jest często 
jedynym lub głównym źródłem utrzymania twórców, zyski 
zaś muszą pokrywać koszty uprawiania niełatwego prze-
cież i ryzykownego zawodu. 

W dokumentach unii Europejskiej wymiar ekonomicz-
ny własności intelektualnej jest najczęściej podnoszony 
w kontekście zmian cywilizacyjnych, jakich doświadczamy. 
„W epoce globalizacji i międzynarodowej konkurencji po-
tencjał własności intelektualnej pod względem generowa-
nia przychodów jest równie istotny jak dostęp do surowców 
czy oparcie się na bazie przemysłowej”5.

„prawa własności intelektualnej – podaje komisja Euro-
pejska w specjalnym komunikacie poświęconym temu za-
gadnieniu – obejmują prawa własności przemysłowej, takie 
jak patenty, znaki towarowe, wzory i oznaczenia geograficz-
ne, jak również prawa autorskie i prawa pokrewne […]. pra-

4 m. komar, Czwarty zabór, „Wiadomości zaIks” (2013) nr 4, 
s. 33. 

5 komunikat komisji do parlamentu Europejskiego, rady, Eu-
ropejskiego komitetu społeczno-Ekonomicznego i komitetu regionów, 
bruksela 24.05.2011, kom (2011) 287 wersja ostateczna, s. 3.
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wa własności intelektualnej są prawami własnościowymi, 
które chronią wartość dodaną wytworzoną w europejskiej 
gospodarce opartej na wiedzy dzięki zdolnościom działają-
cych w niej twórców i wynalazców”6. 

W tzw. sektorach kreatywnych – czytamy w cytowa-
nym dokumencie – działa 1,4 mln europejskich małych 
i średnich przedsiębiorstw. branże, których działalność 
opiera się na własności intelektualnej, dysponują ponad-
przeciętnym potencjałem w zakresie wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Według „sprawozdania na temat europejskiej 
konkurencyjności w 2010 roku” w sektorach kreatywnych 
pracuje 3 proc. ogółu zatrudnionych (dane za 2008) i na-
leżą one do najbardziej dynamicznych sektorów w uE. 
W 2008 roku liczba osób zatrudnionych w tej branży 
w krajach uE-27 wynosiła 6,7 mln.

Większość nowych miejsc pracy w uE na przestrzeni 
ostatniej dekady powstała w branżach opartych na wiedzy, 
w których zatrudnienie wzrosło o 24 proc.. Dla porówna-
nia, zatrudnienie w pozostałych sektorach gospodarki uE 
wzrosło o niecałe 6 proc.7. szacunkowe badanie przepro-
wadzone w 2002 roku wśród przedsiębiorstw z listy for-
tune 500 wykazało, że źródłem majątku poszczególnych 
spółek są w 45–75 proc. prawa własności intelektualnej8. 
W 2009 roku wartość dziesięciu najcenniejszych marek 
w każdym z krajów uE sięgała średnio niemal 9 proc. 
pkb9. oparte na prawach autorskich sektory kreatywne 

6 Tamże, s. 3–5.
7 The Work foundation: The knowledge economy in Europe, 

sprawozdanie przygotowane na wiosenne posiedzenie rady Europejskiej 
w 2007.

8 http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuing_patents.htm 
(30.09.2014).

9 Eurobrand study 2009, Country review, www.eurobrand.krista.
ru/de/eurobrand-2009 (30.09.2014).
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(obejmujące produkcję oprogramowania i baz danych10, 
wydawnictwa książek i prasy11, muzykę12 i film13) reprezen-
tują 3,3 proc. unijnego pkb (dane za 2006 rok)14.

2. Wtargnięcie internetu w system przepływu 
dóbr kultury

Własność intelektualna ma więc całkiem wymierną eko-
nomicznie, policzalną wartość. przez długie lata rachunek 
zysków i strat można było jakoś przewidzieć (nawet ska-
la piractwa, mimo wszystko, miała swoje ograniczenia). 
Do czasu pojawienia się internetu. Internet zmienił świat, 
a my się do tych zmian przyzwyczailiśmy szybko, może 
zbyt szybko. rewolucyjny charakter natury medium, jakim 
jest internet, wywrócił do góry nogami cały w miarę upo-
rządkowany system dystrybucji dóbr kultury. Wtargnięcie 

10 produkcja oprogramowania i baz danych ma zdecydowanie 
największy, wynoszący niemal jedną czwartą, udział w obrotach branży 
kreatywnej.

11 Według zrzeszenia wydawców europejskich (federation of 
European publishers) wydawnictwa książek zatrudniają 135 tys. osób 
(w przeliczeniu na pełne etaty), a ich wkład w unijny pkb wynosi około 
24 mld Eur.

12 Według danych IfpI łączna wartość unijnego rynku nagrań 
muzycznych wynosi około 6 mld Eur. rynek nagrań muzycznych sta-
nowi około jednej piątej łącznego rynku muzycznego, którego obroty 
wynoszą niemal 30 mld Eur rocznie.

13 produkcja, dystrybucja i wyświetlanie filmów, a także wypo-
życzanie i sprzedaż nagrań wideo stanowią około 10 proc. obrotów 
związanych z prawami autorskimi. przemysł audiowizualny w Europie 
produkuje ponad 1 100 filmów rocznie i zatrudnia ponad 1 mln osób. 
multi-territory licensing of audiovisual works in the European union, 
badanie kEa, październik 2010.

14 European Competitiveness report 2010 (sprawozdanie na 
temat europejskiej konkurencyjności w 2010), dokument roboczy służb 
komisji, sEC(2010)1276, wersja ostateczna.
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internetu i nowych technologii komunikacyjnych do syste-
mu krwionośnego całej kultury uważa się coraz częściej za 
rewolucję równą wynalezieniu druku przez gutenberga. In-
ternet sprowokował także ożywioną dyskusję o własności 
intelektualnej i spolaryzował scenę społeczną w tej kwestii. 
po jednej stronie barykady stanęli obrońcy nieskrępowanej 
wolności w przestrzeni wirtualnej, apologeci swobodnego 
dostępu do dóbr kultury jako jednego z niezbywalnych 
praw ludzkich, po drugiej obrońcy własności, autorzy, pro-
ducenci i dystrybutorzy dóbr kultury.

Ta druga grupa podkreśla, że: 

W przypadku nowych technologii, a więc wprowadze-
nia nowych narzędzi zapisu, powielania i przekazu, usi-
łuje się przy okazji podważyć fundamentalną zasadę, na 
której opiera się sama istota twórczości: indywidualność 
twórcy. prawo autorskie i honorarium są prawnym i finan-
sowym odzwierciedleniem tej istoty. nie chodzi więc tyl-
ko o pieniężne wynagrodzenie autora. jeśli autorowi zo-
stanie odebrane poczucie oczywistego i niepodzielnego 
władania dziełem, które tworzy, jeśli będzie można zabrać 
mu dzieło, ukraść, przymusowo wykupić, a także w do-
wolny sposób przerobić, trudno sobie wyobrazić, żeby 
twórca czerpał niezbędną satysfakcję z tworzenia15.

kością niezgody w pierwszej kolejności są – twierdzi 
piotr beniuszys – licznie istniejące w Internecie serwisy 
czy portale umożliwiające pobieranie różnego rodzaju 
materiałów, będących wytworem pracy konkretnych au-
torów, bez opłaty. Celem zapobieżenia wynikającym stąd 
stratom autorów oraz firm będących ich wydawcami, pro- 
 

15 j. bocheński, Sto czy dwieście, „Wiadomości zaIks” (2013) nr 4, 
s. 49.
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motorami czy menadżerami sugerowane są środki zarad-
cze w postaci ścisłej kontroli ruchu pojedynczych inter-
nautów w sieci16, 

a także rozwiązania penalizujące korzystanie z nielegal-
nych serwisów file-sharingowych.

W Wielkiej brytanii i w polsce zapadały wyroki 
w sprawie serwisów internetowych naruszających prawa 
autorskie przez kopiowanie plików i dzielenie się nimi. 
przed sądem najwyższym Wielkiej brytanii toczyła się 
sprawa wytoczona przez mpa (motion picture associa-
tion) serwisowi newzbin. stowarzyszenie wygrało pro-
ces, strony portalu zostały zamknięte, ale sąd nie uznał 
roszczeń przedstawicieli wytwórni filmowej do zwrotu 
zysków, jakie osiągnął newzbin dzięki swej nielegalnej 
działalności. sędzia orzekł, że dzielenie się plikami to 
nie to samo co kradzież worka pieniędzy, raczej należy 
porównać to do wkroczenia na czyjś teren niż do kra-
dzieży monet. W polsce natomiast zostali uniewinnieni 
twórcy serwisu odsiebie.com, gdyż w ocenie sądu nie 
dokonywali wyboru wrzucanych plików i usuwali treści, 
co do których dostawali prawidłowo sformułowaną infor-
mację o tym, że naruszają czyjeś prawa autorskie. sędzia 
uznał, że w tym przypadku nie wolno używać określenia 
„piracki serwis”. Tymczasem Europejski Trybunał praw 
Człowieka wydał wyrok, że wymiana plików w sieci sta-
nowi element dzielenia się zdobyczami kultury, a prawo 
autorskie w obecnej formie stoi w sprzeczności z funda-
mentalnymi prawami człowieka, ogranicza poszukiwanie 

16 p. beniuszys, „Diabli” wezmą internet?, www.wyborcza.
pl/1,76842,11031677,_Diabli __wezma_internet_.html#ixzz2W5qpmVua 
(14.06.2013).



38

anDrzEj baCzyńskI

informacji i krzewienie kultury. niekiedy porównuje się 
je nawet do cenzury17.

3. Racje zwolenników swobodnego dostępu

zwolennicy swobody w dostępie do dóbr kultury chęt-
nie powołują się na książkę amerykańskiego dziennikarza 
i publicysty Chrisa andersona za darmo. przyszłość naj-
bardziej radykalnych z cen18. autor, wizjoner przyszłości 
handlu, budując dość przekonującą ekonomię sprzedaży 
„za darmo”, wyjaśnia, jak to się dzieje, że chińskie podrób-
ki markowych ubrań poprawiają wyniki sprzedaży w salo-
nach Diora, że ludzie ściągając z sieci pirackie pliki mp3, 
nie szkodzą muzykom, bo jest to dla nich jak najbardziej 
korzystne, zaś udostępniane za darmo w internecie książki 
bestsellerowego autora zwiększają jej sprzedaż w księgar-
niach. jako koronny argument za słusznością swojej teorii 
anderson przytacza szczegółową analizę sukcesu brytyj-
skiego zespołu rockowego radiohead. zespół ten zdecy-
dował się w 2007 roku na dystrybucję swojej nowej płyty 
w internecie, ogłaszając jednocześnie, że o jej cenie będą 
decydowali nabywcy. W ciągu 24 godzin sprzedano ponad 
milion kopii. Wbrew pozorom tzw. „darmowa sprzedaż” 
przyniosła gigantyczne zyski. uznano to wydarzenie za 
punkt zwrotny w dziejach show-biznesu. oczywiście poda-
ny przykład nie jest wystarczający do budowania genera-
lizujących koncepcji utwierdzających słuszność swobody 
w przepływie dóbr kultury w mediach. Daje jednak wiele 

17 ł. łyczakowski, Dozwolony użytek osobisty, czyli kiedy i na jakich 
zasadach możemy bezpłatnie korzystać z twórczości, „Wiadomości zaIks” 
(2013) nr 4, s. 63.

18 Ch. anderson, Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnych 
z cen, kraków 2011.
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do myślenia. nie ulega wątpliwości, że droga via internet 
jest dziś jednym z najszybszych sposobów upowszechnia-
nia kultury i zarazem kontaktu dzieła z finalnym odbiorcą. 
a przecież to od nich, od odbiorców, zależy i popularność, 
i byt artysty. „To twórcy i producenci kultury są więc naj-
bardziej zainteresowani jak najszerszym rozpowszechnia-
niem swojego dorobku. nowe technologie, metody dostępu 
i zwielokrotniania utworów stanowią dla nich nowe źródła 
kontaktu z odbiorcami i… zarobkowania, rekompensaty za 
włożoną pracę”19.

Co więc zrobić, żeby przekonać tzw. piratów interneto-
wych do legalnego korzystania z zasobów kultury w sieci? 
odpowiedź wydaje się prosta. Trzeba im zaoferować to, 
czego chcą, w taki sposób, by uznali, że warto za to zapła-
cić20. W internecie pojawia się coraz więcej legalnych serwi-
sów oferujących np. dostęp do bardzo szerokiej bazy utwo-
rów muzycznych. serwisy te działają w systemie streamingu, 
umożliwiają dostęp do specjalnych serwerów, na których 
umieszczone są utwory. serwisy te działają legalnie, mają 
podpisane umowy zarówno z wielkimi wytwórniami mu-
zycznymi, jak i mniejszymi firmami. 

aby skorzystać z bazy utworów spotify, trzeba pobrać 
na komputer lub smartfon odpowiednią aplikację dostęp-
ną na stronie serwisu, a następnie zalogować się poprzez 
konto e-mail lub profil na facebooku. mamy do wyboru 
trzy możliwości: możemy korzystać z bazy utworów za 
darmo, słuchając muzyki na komputerze. Wtedy, podob-
nie jak w przypadku serwisu youTube, będziemy musieli 
obejrzeć wyświetlające się reklamy. jeżeli jednak chcemy 

19 k. lewandowski, Stawka większa niż otwarte zasoby, „Wiadomo-
ści zaIks” (2013) nr 4, s. 35.

20 a. nycz, Sposób na „pirata”, czyli streaming muzyki w Internecie, 
„Wiadomości zaIks” (2013) nr 4, s. 65.
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korzystać z pominięciem reklam, wybierając opcję unli-
mited musimy zapłacić abonament w wysokości 9.90 zł21.

są już pierwsze znaki, że pojawienie się tych serwisów 
powoduje spadek piractwa w skali globalnej i na lokalnych 
rynkach. 

nowe badania przeprowadzone na dziewięciu ryn-
kach czterech kontynentów, opublikowane przez instytut 
badawczy Ipsos media CT, pokazują, że 62 proc. użytkow-
ników Internetu korzystało z licencjonowanego serwisu 
w ostatnich sześciu miesiącach. globalnie już 20 mln lu-
dzi płaci za dostęp do serwisów streamingowych (to aż 
o 44 proc. więcej niż przed rokiem). Tego rodzaju serwisy 
generują jednak na razie tylko 10 proc. wpływów z cyfro-
wej muzyki. znaczna większość przychodów pochodzi 
wciąż ze sprzedaży plików22.

mirosław filiciak, medioznawca, i alek Tarkowski, mło-
dy polski socjolog i działacz na rzecz otwartości i reformy 
prawa autorskiego, przypominają, że tocząc dyskusje na 
temat kultury, prowadzone coraz częściej językiem ekono-
mistów, warto pamiętać, że wiele zjawisk kluczowych dla 
kultury nie podlega logice rynku czy finansowania publicz-
nego.

Trzeba zmienić myślenie o nieformalnej ekonomii kul-
turowej, a punktem wyjścia musi być zmiana językowa. 
Debata publiczna skupia się w tej kwestii wokół pojęcia 
„piractwa” – budzącego natychmiastowe skojarzenia z ra-
bunkiem. niezbędna korekta oznaczałaby, że uznamy 

21 a. nycz, Sposób na „pirata”, czyli streaming muzyki w Internecie, 
„Wiadomości zaIks” nr 4 (2013), s. 67.

22 Tamże, s. 68.
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„piractwo” – nieautoryzowane, niekomercyjne kopiowanie 
treści – za zjawisko wielowymiarowe, o skutkach tak ne-
gatywnych, jak i pozytywnych. poza tym ta nieformalna 
ekonomia obejmuje też zjawiska jak najbardziej legalne 
i społecznie unormowane – jak pożyczanie książek zna-
jomym. Chodzi więc o to, by zamiast regulować tę sferę 
według zasad formalnej ekonomii kultury, budować z nią 
relacje i nawiązać dialog. Także o to, by nie ignorować 
społecznych i kulturowych korzyści płynących z alter-
natywnych cyrkulacji treści – w społeczeństwie, którego 
aspiracje kulturalne słabną. Wreszcie o to, by dbać o in-
teresy twórców – ale poszukując racjonalnych rozwią-
zań i dyskutując, a nie obrażając się wzajemnie. ale by 
to wszystko zrobić, trzeba tę sferę dostrzec i przestać ją 
traktować jako wroga23.

4. Własność i wolność – 
potrzeba nowych rozwiązań 

argumentacja w obronie swobodnego przepływu dóbr 
kultury w sieci brzmi dość przekonująco, tym bardziej że 
autorzy tych słów popierają swoją teorię wynikami najnow-
szych badań, wchodzą bowiem w skład zespołu realizują-
cego projekt badawczy poświęcony trajektoriom kultury – 
sposobom cyrkulacji treści takich, jak książki, muzyka 
i filmy. 

ze wstępnych wyników badania sondażowego wiemy, 
że dwoje z trojga polaków, którzy mają kontakt z treścia-
mi audiowizualnymi, korzysta w swych praktykach kultu-

23 m. filiciak, a. Tarkowski, KULTURA 2.0: Europejski Kongres 
Kultury – notatki na/o marginesie, http://www.dwutygodnik.com/arty 
kul/2576 (15.06.2013).
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rowych z metod nieformalnych. pożycza, kopiuje, ściąga 
z internetu. nieformalna ekonomia kulturowa jest więc 
większa od formalnej – zapośredniczonej przez rynek 
i instytucje kultury. Czy zablokowanie tych zjawisk – na-
wet gdyby było możliwe – należałoby rozpatrywać w kate-
goriach sukcesu? a może kulturowej katastrofy?24

 – pytają wspomniani wyżej badacze. 

Efektywne funkcjonowanie nieformalnego obiegu kul-
tury – twierdzą oni – niekoniecznie jest wstydliwą spu-
ścizną po prl-u i efektem właściwego homo postsovieticus 
lekceważenia prawa. za sprawą internetu te procesy nasi-
lają się przecież na całym świecie – także np. w jednym 
z najbardziej legalistycznych krajów, szwecji, gdzie – jak 
można przeczytać w raporcie „swedes and the Internet 
2010” – „wymiana plików stanowi część internetowej 
kultury młodych mężczyzn”. prowadzona przez państwo 
walka z tym, co nieformalne, jest nieefektywna. jest też 
groźna dla kapitału kulturowego i społecznego, bowiem 
stygmatyzuje ważne formy aktywności kulturowej, wspie-
rające budowę więzi25.

problem ten dostrzega unia Europejska. W cytowanym 
już dokumencie czytamy, że „w obliczu szybkiego rozwoju 
portali społecznościowych i mediów społecznych, których 
działanie opiera się na tworzeniu i udostępnianiu treści in-
ternetowych przez użytkowników końcowych (blogi, pod-
casty, posty, wiki, mashupy, udostępnianie plików i filmów), 
szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwe sposoby 
postępowania z treściami tworzonymi przez użytkowni-

24 Tamże.
25 Tamże.
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ków”26. zgodnie ze swoim ogólnym podejściem komisja 
Europejska 

opowiada się za odpowiedzialnym wykorzystaniem 
tych nowych możliwości, przy jednoczesnym zapewnie-
niu użytkownikom możliwości pełnego skorzystania 
z zalet nowych interaktywnych usług online. Coraz po-
wszechniejsze staje się przekonanie, że niezbędne są roz-
wiązania, które ułatwią użytkownikom końcowym wyko-
rzystywanie w ich własnych utworach treści stworzonych 
przez osoby trzecie i chronionych prawami autorskimi 
oraz które uczynią je przystępniejszymi cenowo. użyt-
kownicy, którzy włączają materiały chronione prawami 
autorskimi do swoich własnych utworów, udostępnianych 
następnie w internecie, muszą mieć możliwość skorzysta-
nia z prostego i wydajnego systemu zezwoleń. jest to szcze-
gólnie istotne w przypadku użytkowników-amatorów, któ-
rzy tworzą treści w celach niekomercyjnych, a mimo to 
muszą liczyć się z postępowaniami w sprawie naruszenia 
praw osób trzecich, jeśli udostępniają swoje materiały bez 
uzyskania zgody podmiotów tych praw27.

Trzeba mieć też na uwadze, że przy zanikającym czy-
telnictwie książek i upadających bibliotekach internet jest 
dla znaczącej części społeczeństwa (zwłaszcza młodzieży) 
jedynym miejscem spotkania z kulturą, także kulturą wyso-

26 kwestia ta została już poruszona w opublikowanej przez komi-
sję zielonej księdze zatytułowanej Prawo autorskie w gospodarce opartej na 
wiedzy i w przygotowanym w jej następstwie komunikacie o tym samym 
tytule [odpowiednio dokumenty Com (2008) 466 oraz Com (2009) 532]. 
W dokumentach tych stwierdzono ostatecznie, że konieczne są dalsze 
analizy w tym zakresie.

27 komunikat komisji do parlamentu Europejskiego, rady, Eu-
ropejskiego komitetu społeczno-Ekonomicznego i komitetu regionów, 
bruksela 24.05.2011 kom (2011) 287, wersja ostateczna, s. 13–14.
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kiego lotu, a także – czego nie można pominąć – kreowania 
nowych zjawisk w kulturze. a bywa i tak, że internauci włą-
czający materiały chronione prawami autorskimi do swoich 
własnych utworów, udostępnianych następnie w internecie, 
dają nowe życie dziełom już nieco zapomnianym, a często 
są jedynym kanałem udostępniania tychże utworów. od-
kąd cyfrowe urządzenia zapisujące obraz i dźwięk (włą-
czając w to telefony komórkowe) trafiły pod przysłowiowe 
„strzechy”, nikt nie jest w stanie zapanować nad inwencją 
twórczą ich właścicieli.

oczywiście, nie chodzi tutaj o usprawiedliwianie dzia-
łań piratów jako herosów walki o swobodny dostęp do kul-
tury. Czerpanie zysków z udostępniania cudzych utworów 
będzie zawsze naganne. ale zablokowanie inwencji twór-
czej (bezinteresownej, spontanicznej, wspólnototwórczej 
i kulturotwórczej) w internecie, nawet jeśli ociera się o pra-
wa własności, w praktyce oznaczałoby zwycięstwo wizji to-
talnej inwigilacji każdego ruchu w sieci. niektórzy twierdzą 
jednak, że użytkowników internetu czekają ograniczenia 
podobne do tych, które dotyczą ruchu drogowego. „zmiany 
są nieuchronne – uzasadniają – bo przecież w sieci, tak jak 
w realu, można kraść lub przyczyniać się do śmierci nie-
winnych osób. musimy więc pogodzić się z ograniczeniem 
wolności, zamieniając ją częściowo na bezpieczeństwo, tak 
jak to zrobiliśmy to z prawem drogowym”28.

pytanie tylko, czy zagwarantuje to powszechny dostęp 
do kultury i równocześnie zapewni godziwe wynagrodze-
nie właścicielom praw?

28 m. hojda, Złudna wolność w Internecie, „Wiadomości zaIks” 
(2013) nr 4, s. 59.
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Wszystko na sprzedaż

Współcześnie pojawiła się nowa postać mediów audio-
wizualnych, jakim są multimedia. łączą one w sobie kilka 
środków komunikowania: tekst, obraz, animację, narrację 
i muzykę. Wykazują możliwość interaktywnej komunikacji, 
co jest rozwijane i udoskonalane w związku z rozwojem 
komputerów.

Wzrost liczby odmian środków komunikacji spowodo-
wał, że tradycyjne kanały komunikacyjne uległy zróżnico-
waniu i utworzyły nowe relacje, tworząc tzw. sieć. sieć stała 
się elementem infrastruktury informatycznej i obejmuje nie 
tylko fizyczne urządzenia do przekazu, gromadzenia, prze-
twarzania oraz odtwarzania głosu, danych i obrazu, lecz 
także długą listę instrumentów, włączając aparaty fotogra-
ficzne i wideo, skanery, klawiatury, telefony, faksy, kompu-
tery, przełączniki, płyty kompaktowe, taśmy audio i wideo, 
kable i światłowody, satelity, połączenia mikrofalowe, tele-
wizory, monitory, drukarki i wiele innych. nowe kanały ko-
munikowania określa się jako „autostrady informacyjne” (w 
formie kablowej) i „sky-ways” (kanały powietrzne). Infostra-
dy łączą obie formy, tworząc swoistą „noosferę” (pojęcie 
stworzone przez Theillarda de Chardin), oplątującą ziemią 
siecią informacyjną1.

1 por. T. goban-klas, Chronologia ważniejszych wynalazków 
z dziedziny środków komunikowania, „zeszyty prasoznawcze” (1988) 
nr 3, s. 81–90; j. Chrapek, j. góral, Zarys historii ważniejszych wynalazków 
z dziedziny masowego komunikowania oraz wypowiedzi Kościoła na temat 
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W każdym przekazie komunikacyjnym ważną sprawą są 
intencje nadawcy i odbiorcy w posługiwaniu się wiadomo-
ściami i danymi. powinny one być wyraźne i czyste. komu-
nikat powinien zawierać prawdę i służyć dobru człowieka. 
lecz w masowym komunikowaniu w sieci ten proces stał 
się trudny i problematyczny. Istotną troską, ważniejszą od 
troski o zawartość komunikatu, stał się jego zasięg. Trudno 
także wyznaczyć granicę między pokorą – prawdą o sobie, 
a zdradą samego siebie. Informacja stała się towarem, któ-
ry – co jest jego pożądaną cechą – powinien być atrakcyjny 
i taki, jak tego oczekuje odbiorca. nadawca więc, działając 
dla zarobku, poszukuje i kreuje informacje atrakcyjne2.

nowy porządek komunikowania niesie z sobą też dwie 
różne postacie zagrożeń społecznych na dużą skalę: cybe-
ranarchię lub infokrację. z założenia nowy porządek ko-
munikowania, z wykorzystaniem połączeń satelitarnych 
i internetu, ma charakter zdecentralizowany i antytota-
litarny. W związku z tym pojawiła się nadzieja na wyko-
rzystanie go jako narzędzia do demokratyzacji życia wielu 
społeczeństw. lecz jakikolwiek monocentryzm nie wydaje 
się możliwy, gdyż użytkownicy sieci pozostają od siebie 
oddaleni i zatomizowani. Dlatego też niektórzy ten stan 
nazywają cyberanarchią, w której trudno o wspólną opinię, 
podobny sąd i współdziałanie społeczne. postępuje jednak 
drugi proces związany z globalną informatyzacją – jest 
nim pogłębienie podziału społecznego na „oświecone” 
warstwy, mające dostęp do sieci, korzystające z niej i po-
sługujące się dowolnie oferowanymi urządzeniami, mające 
właściwe umiejętności i możliwości, oraz na zmarginalizo-
wanych, pozostających poza zasięgiem sieci – grupy ubo-

środków społecznego przekazu, [w:] Kościół a środki społecznego przekazu, 
Warszawa 1990, s. 197–200.

2 zob. k. zanussi, Prawda czy towar?, [w:] Dziennikarski etos, red. 
z. kobylińska, r. D. grabowski, olsztyn 1996, s. 23–24.
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gie, niewykształcone, z brakiem dostępu do sieci i z lękiem 
przed ich wpływem. rodzi to niebezpieczeństwo infokra-
cji, a więc władzy, która opiera się zasadniczo na kryterium 
włączenia obywateli w sieć3. każde z rozwiązań może być 
niebezpieczne. każda bowiem nowatorska propozycja kul-
turowa o masowym zasięgu wiąże się z podobnymi zagro-
żeniami.

1. Informacja jako czynnik władzy

podbój świata przez maszyny matematyczne rozpoczął 
się w połowie XX wieku i trwa do dzisiaj. jako pierwsze ich 
wykorzystaniem było zainteresowane wojsko, ale stosun-
kowo szybko znalazły się one też w różnych „cywilnych” 
instytucjach, a potem trafiły do licznych domów i jedno-
stek. szybko stały się kolejnym, a z czasem podstawowym 
narzędziem pracy. obecnie odgrywają istotną rolę w pracy 
i odpoczynku milionów ludzi. Wspomagają także systemy 
zarządzania, zwłaszcza przez wykorzystanie ogromnych 
możliwości katalogowania danych, sterowania siecią teleko-
munikacyjną i elektroniką (np. w samochodach). nastąpiło 
połączenie bardzo odmiennych w swym charakterze dzia-
łań i czynności w jednym urządzeniu, kierowanym przez 
komputery. owo połączenie wszystkiego ze wszystkim, da-
nych z różnych źródeł, pomnażanych nieustannie, zaowo-
cowało internetem. jego istotną funkcją jest gromadzenie 
danych (liczbowych, literowych, obrazkowych, dźwięko-
wych), które stają się poszukiwanym i cennym materiałem 
wyjściowym do dalszych analiz służących zarządzaniu4.

3 r. borkowski, Cywilizacja – technika – ekologia. Wybrane proble-
my rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku, kraków 2001, s. 70.

4 por. j. zieliński, Inwazja robotów. Deficyt pracy i kwestia społeczna 
(biblioteka formacji katolicko-społecznej, 30), bielsko-biała 2002, s. 3–5.
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Informacja w społeczeństwie informacyjnym jest nie-
zwykle skutecznym instrumentem władzy. W 2010 roku 
funkcjonariusze podlegający polskiemu rządowi założyli 
1,3 mln podsłuchów telefonicznych (w kraju liczącym 
38 mln mieszkańców; w 80-milionowych niemczech w tym 
czasie założono aż 32 razy mniej podsłuchów). Efektem 
zbierania danych z wielu sondaży i badań opinii publicznej 
może być np. podejmowanie lub nie niektórych tematów, 
np. kastracji pedofilów, wypowiedzenia wojny pseudokibi-
com czy poparcia dla tzw. miękkich narkotyków5. sondaże 
i analiza danych zawartych w elektronicznych archiwach 
stały się finezyjnym sposobem wpływania na opinię pu-
bliczną. Informują one odbiorców o nastrojach społecznych, 
a jednocześnie je kształtują. są także sposobem kreowania 
sceny politycznej (zwłaszcza w okresie przedwyborczym), 
wywoływania tematów zastępczych czy różnego rodzaju 
spekulacji. forma dwuznacznych pytań, niejasna technika 
przeprowadzania sondaży, ignorowanie przez nie stopnia 
wiedzy obywatelskiej na dany temat czy rozmywanie po-
czucia odpowiedzialności lub jej przenoszenie z przywód-
ców politycznych na wyborców – to tylko niektóre z proble-
mów, które wiążą się z informacjami6. 

zanika w bardzo szybkim tempie to, co przez stule-
cia było granicą oddzielającą prywatne „ja” od świata ze-
wnętrznego, od jego sfery publicznej. proces ten wydaje 
się nieodwracalny, o czym świadczy fakt, że wiele zmian 
dokonało się bez jakiejkolwiek poważnej dyskusji nad ich 
sensownością czy bez protestu przeciw nim. Tkwi w tym 
jakieś nieuświadomione przekonanie o nieuchronności 
owej destrukcji sfer życia człowieka, która niepostrzeżenie 

5 a. bocianowski, Jedinaja Polsza, „fronda” (2011) nr 61, s. 12–17.
6 por. n. postman, Technopolo. Triumf techniki nad kulturą, tłum. 

a. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2004, s. 162–165; W. jedynak, Zaklinanie 
rzeczywistości, „polonia Christiana” (2010) nr 16, s. 10–12.



49

WszysTko na sprzEDaż

się rozpanoszyła. W ciszy pracy kamer, radarów, podsłu-
chów i monitorów żegnamy się z pilnie strzeżoną przez 
wieki prywatnością. jesteśmy „rejestrowani” na własnym 
osiedlu, w sklepach, podczas pracy i zakupów, podczas 
wejść i wyjść z hoteli, przejść przez ulicę, w lasach, na 
plażach i lotniskach – wszędzie. sami zapełniamy bazy 
danych o sobie tysiącami esemesów i e-maili, gromadzo-
nych skrzętnie przez operatorów telekomunikacyjnych, 
pozostających na usługach zakładów pracy, banków, han-
dlowców czy władzy państwowej, która na to od dawna 
już zezwala. brytyjczyków nadzoruje całą dobę ponad 
pięć milionów kamer, co daje najwyższą na świecie liczbę 
kamer przypadających na głowę mieszkańca. Większość 
średnich szkół posiada tam przynajmniej po 20 kamer. 
W usługach google street View znalazły się panoramiczne 
widoki ponad 95 proc. brytyjskich ulic (w polsce z moni-
toringu korzystało w 2012 roku 89 proc. polskich miast). 
Coraz więcej obywateli brytyjskich (dotąd około 50 tys.) 
posiada już dowody osobiste zawierające informacje bio-
metryczne (odciski palców, skan tęczówki). W projekcie 
prawa telekomunikacyjnego wymaga się od dostawców 
internetu i firm telekomunikacyjnych przekazywania re-
jestrów połączeń komórce ministerstwa spraw wewnętrz-
nych „w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz 
ochrony bezpieczeństwa narodowego” – ten argument 
pojawia się zawsze jako wyjaśnienie praktyki „państwo-
wego podglądu” swych obywateli7. W dyskusji nad pra-
wem państwa do ustawienia 600 stacjonarnych radarów, 
uruchomienia setek policyjnych „suszarek” i ukrycia ty-
sięcy fotoradarów należących do gmin samorządowych 
przywołano także argument „bezpieczeństwa”. W polsce 
23 mln pojazdów (stan z 2010 roku), których liczba przy-

7 s. Taylor, Jak nas szpiegują…, „sunday herald” 2010, za: „forum” 
(2010) nr 50, s. 36–37.
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rasta w tempie 1 mln rocznie, ma być objętych szczególną 
„pieczą państwa”, które traktuje dochód z mandatów jako 
ważny element rocznego budżetu8.

opisana w książce Rok 1984 przez george’a orwella wi-
zja totalnej inwigilacji, prowadzonej przez rządy Wielkiego 
brata, była elementem totalitarnej władzy, która wciska się 
we wszelkie sfery życia jednostek. odkąd ta wizja stała się 
technologicznie możliwa do realizacji, jest gorliwie i przy 
milczeniu społeczeństwa realizowana. naruszenie prywat-
ności okazuje się oczywiste, a traktowane jest tak, jakby nie 
miało właściwie żadnego znaczenia. zwykły obywatel nie 
ma praktycznie możliwości odmowy udziału w tego typu 
„przedstawieniu”9. 

najczęściej zdarza się, że próba głębszej analizy przy-
czyn zainstalowania kamer w danym miejscu kończy się 
stwierdzeniem bezcelowości takich działań. prawo nie 
określa w istocie zakresu monitorowania. rozwiązania 
w tej kwestii są fragmentaryczne i niespójne, nie wskazują 
jednoznacznie, w jakich sytuacjach monitoring jest możli-
wy, kto i jak długo ma przechowywać nagrania, kto może 
mieć do nich dostęp. W niektórych przypadkach przecho-
wuje się nagrania przez kilka dni, w innych – do 90 dni. 
niepokoić może fakt, że administratorami systemów mo-
nitoringów osiedlowych czy miejskich są prywatne firmy 
ochroniarskie. przed nadużyciami w zakresie ingerencji 
w prywatność ustawa o ochronie danych osobowych nie 
chroni odpowiednio10.

praktyka zbierania danych o obywatelach, podgląda-
nia ich i rejestrowania danych od dawna budziła niepokój 

8 por. p. kobalczyk, Pod ostrzałem radarów, „uważam rze” (2012) 
nr 44, s. 36–39.

9 por. j. surma, Wielki Brat patrzy „fronda” (2009) nr 50, s. 173–180.
10 ł. grzymalski, m. pietrzyk, Rzeczpospolita monitorowana, „Dzien-

nik polski” (2012) nr 241, s. a6.
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myślicieli społecznych. francis bacon (ur. 1561), zwany 
pierwszym człowiekiem ery technokratycznej, dostrzegał 
wyraźnie związek między nauką a warunkami życia. na-
ukę postrzegał nie jako opis spekulacyjnych poglądów, ale 
praktycznych zachowań i możliwości, które człowiek mógł 
dzięki nim zdziałać. W pierwszych dwóch księgach Novum 
Organum, złożonych ze 182 aforyzmów, wyłożył filozofię 
nauki opartą na zasadzie, „że ludzka wiedza i potęga to na-
prawdę jedno i to samo”11. Demaskuje też słynne cztery ido-
le, które uniemożliwiają człowiekowi zdobycie władzy nad 
światem: idola plemienia – sprawiają, że nasze postrzeżenia 
uważamy za tożsame z faktami przyrodniczymi; złudzenia 
jaskini – prowadzą do błędnych poglądów wysnuwanych 
z dziedzictwa i otoczenia; złudzenia rynku – mamią nas 
słowami; złudzenia teatru – prowadzą nas do błędnych 
dogmatów filozoficznych12.

Współczesne natarczywe gromadzenie danych ma 
bardzo wiele cech działania idola teatru, który jest próbą 
kreacji nowej rzeczywistości, opisanej przez szczegółowe 
danemające charakter świata alternatywnego, rozbudowu-
jącego się obok świata rzeczywistych zmagań i działań 
człowieka. nadzieje i fantazyjne plany z nim związane są 
wynikiem nowych analiz filozoficznych, odbiegających od 
tego, co było treścią złudzeń poprzednich pokoleń.

obserwacja dotyczy nie tylko przestrzeni publicznej. 
Coraz częściej pojawia się też jako praktyka w sferze 
prywatnej. każdy z członków społeczeństwa może mieć 
bowiem odpowiedni sprzęt do inwigilacji. można go za-
kupić w specjalistycznym sklepie, także wysyłkowym. Do-
stępne są takie urządzenia , jak: miniaturowe nadajniki 
podsłuchowe, które są w stanie nagrywać setki godzin 

11 f. bacon, Novum Organum, tłum. j. Wikarjak, Warszawa 1955, 
s. 41.

12 por. n. postman, Technopol…, dz. cyt., s. 51–55.
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rozmów czy pozwalają namierzyć samochody, wodood-
porne lokalizatory, które można przypiąć do podwozia, 
kamery umieszczone w okularach, długopisach, zapal-
niczkach czy pilotach do zamków. można nawet nabyć 
szpiegowskie oprogramowanie, które po wgraniu do czy-
jegoś komputera lub telefonu komórkowego przechwytuje 
całą multimedialną komunikację użytkownika. przy uży-
ciu takiego sprzętu np. zazdrośni mężowie mogą śledzić 
swoje żony, podejrzliwi pracodawcy swych pracowników, 
a przejęci rodzice mogą nieustannie obserwować swoje 
dzieci. niektóre redakcje pism plotkarskich wykorzystują 
wszechobecność sprzętu rejestrującego obrazy i zachęca-
ją, by podczas spaceru, przy użyciu telefonu komórkowe-
go czy kieszonkowej kamery, zatrzymać w kadrze intere-
sujące zdarzenia, trudno uchwytne sytuacje czy prywatne 
sytuacje z udziałem znanych osób. najbardziej interesu-
jące ujęcia są wynagradzane, niekiedy bardzo wysokimi 
kwotami13.

granice wzajemnej inwigilacji są nie do określenia. nie 
ma bowiem rozstrzygnięć prawnych co do umieszczania 
danego urządzenia w jakimś miejscu. określone prawem 
cywilnym czy karnym granice tego typu działań nie są wy-
znaczone jednoznacznie. stąd technologiczne próby no-
wych rozwiązań w zakresie inwigilacji ludzi nabierają coraz 
bardziej fantazyjnych wymiarów. od 1973 roku amery-
kańska agencja zaawansowanych projektów badawczych 
w obszarze obronności Departamentu obrony pracuje 
nad czytaniem myśli na odległość. projekt kontrola umy-
słu wskazuje na nowe możliwości i obszary inwigilacji14. 

13 por. g. Dyer, Wielki Brat na spacerze, „guardian news & media” 
z 14 VII 2012, za: „forum” (2012) nr 32–33, s. 55–57.

14 por. g. j. barquhar, Tajemnicze czarne helikoptery „Wielkiego Bra-
ta”, [w:] Kontrola umysłu. Mówią ofiary i świadkowie elektronicznej kontroli 
umysłu, oprac. D. zombie, Wrocław 2002, s. 70–84.
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2. Ekonomia informacji

każdy akt komunikacyjny ma także potencjalnie walor 
ekonomiczny. przestrzeń, w której powstają jakiekolwiek 
relacje międzyludzkie, czyli komunikacyjne, staje się sferą, 
w której więzi między ludźmi owocują wartościami ekono-
micznymi. sama eksploatacja gospodarcza prowadzi do po-
działu i rozpadu więzi społecznych, gdyż aktywny obywatel 
zamienia się z czasem z biernego konsumenta. społeczeń-
stwo wówczas zanika, targane wewnętrznymi sprzecznymi 
interesami. Innego rodzaju eksploatacja ma miejsce przy 
zastosowaniu nowych mediów cyfrowych. sferę relacji budu-
je kultura, a państwo aktywnie tworzy ład instytucjonalny, 
przeciwstawiając się logice gospodarki eksploatacyjnej, która 
prowadzi do podziałów. bogactwo sieci staje się niewyczerpa-
nym bogactwem dla wszystkich. ogólna dostępność, a więc 
możliwość wejścia każdego w tę sferę, powoduje, że jest ona 
dobrem wspólnym. kultura nie może być bowiem przestrze-
nią prywatną. konieczne rozwiązania instytucjonalne i praw-
ne stawiają państwo w pozycji nadzorcy i decydenta, który 
zachowuje klucz do przestrzeni publicznej i dobra wspólne-
go. koncepcja państwa kulturalnego sprzyja więc rozwojowi 
kultury jako dobra wspólnego bez konieczności likwidacji 
sfery prywatnej. a żywa sfera kultury jest warunkiem rozwo-
ju społeczeństwa i samej kultury, w tym gospodarki15.

najważniejszym elementem rozszerzającej się kultury 
współczesnej są dane gromadzone przez różnego rodzaju 
media elektroniczne. W samym działaniu gospodarczym 
dane te są nieodzowne, by w porę reagować na sytuację na 
rynku, oferować nowe towary, rozpoznać ich atrakcyjność. 
gospodarka oparta jest na wymianie danych. Dlatego też 
przedsiębiorstwa i firmy skrzętnie gromadzą dane, uzyskując 
do nich dostęp na różne sposoby. Ich troską jest ich groma-

15 E. bendyk, Bunt mas, Warszawa 2012, s. 153–162.
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dzenie, a jednocześnie pilne strzeżenie, aby nie dać się z nich 
okraść. partnerzy koncernów są jednocześnie ich konkuren-
cją. nieustannie funkcjonuje szpiegostwo przemysłowe, kon-
struując coraz doskonalsze sposoby zdobywania danych16.

Źródłem ogromnej ilości danych, z których korzystają 
przedsiębiorstwa, koncerny i firmy, są sami użytkownicy 
sieci informacyjnych. sieci te wykorzystują rosnącą ilość 
danych generowanych przez konsumentów. proces ten roz-
począł się już dawno i nieustannie się rozwija i rozrasta. 
ludzie stają się dla siebie coraz bardziej „przezroczyści”, 
handlując własną prywatnością i prawdomównością. na-
stępuje coraz dalej idące upublicznianie tego, co prywat-
ne, co przez wieki było obszarem pilnie strzeżonym, a co 
obecnie jest bezmyślnie wystawiane na widok publiczny 
pod hasłem „autentyczności” i dosłowności; prywatne spra-
wy i tematy są przenoszone do sfery widocznej dla wszyst-
kich. nastąpiło zdecydowane odejście z pozycji, którą okre-
ślił arystoteles, pisząc o prawdomównym człowieku, że 
znajduje się pośrodku między skromnością a samochwal-
stwem. zjawisko to uwarunkowane jest przez współistnie-
nietrzech elementów: 1. ludzi cisnących się przed kamery 
czy mikrofony, aby opowiedzieć o swojej intymności, nawet 
etycznie złej, np. o zdradzie małżeńskiej, sfałszowanym eg-
zaminie czy swej kompromitacji; 2. grup wyspecjalizowa-
nych dziennikarzy, którzy w swej pracy lub wywiadach bez 
oporów sięgają po tematy najbardziej wstydliwe, skrywane, 
którzy swój materiał sprzedają tabloidom i innym plotkar-
skim mediom; 3. publiczności, która chętnie kupuje plotki, 
sensacje i tajemnice, sprzedawane jej łącznie z reklamami, 
które finansują owe treści jako przynętę. W tym procede-
rze nie ma już przekonania, że sięganie po tego typu treści 
jest rodzajem kradzieży, odzieraniem jednostki z jej powagi 

16 b. finke, Oczy i uszy firmy, „suddeutsche zeitung” 2012, za: 
„forum” (2012) nr 45, s. 16–18.
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i niszczeniem szacunku dla jej uczuć. miłość, nienawiść, 
cierpienie i rozpacz stały się kolejnym towarem, wystawio-
nym na widok publiczny jako nowa oferta17. 

najbardziej spektakularna „sprzedaż” swej intymności 
dokonuje się poprzez zamieszczanie różnego rodzaju da-
nych o sobie samym w internecie. najczęściej potencjal-
na „ofiara jawności” nie ma świadomości, że dane, które 
zamieszcza na różnych stronach internetu, identyfikują 
ją i czynią „przejrzystą” w różnych okolicznościach życia 
publicznego. samoujawnianie dokonuje się więc w sposób 
nieświadomy, mimochodem, jakby na marginesie ogólnej 
euforii z powodu korzystania z bliskości i powszechności 
dostępu, który gwarantuje internet. poszczególne serwi-
sy zbierają dane o swoich użytkownikach (sam facebook 
w polsce miał zarejestrowanych 6,5 mln osób, o 44 proc. 
więcej niż jeszcze pół roku wcześniej, a na całym świecie 
było wówczas zarejestrowanych 750 mln ludzi – co dzie-
wiąty mieszkaniec ziemi). pozwala im to m.in. na dokładne 
monitorowanie działań ludzi. I tak na przykład: 

 — każde zdjęcie zamieszczone na facebooku pozwala 
na każdorazowe rozpoznanie twarzy człowieka, co 
jest możliwe dzięki zeskanowaniu wszystkich biome-
trycznych cech charakterystycznych dla danej twa-
rzy (23 punkty). anonimowe zdjęcie z imprezy towa-
rzyskiej, zrobione choćby telefonem komórkowym, 
może pozwolić na automatyczne uzyskanie danych 
osobowych; 

 — dane z serwisów społecznościowych są coraz czę-
ściej używane jako materiał dowodowy podczas roz-
praw sądowych; 

 — w okresie 2006–2011 81 proc. członków amerykań-
skiego stowarzyszenia adwokatów od spraw rozwo-

17 m. środa, Zasada powszechnego ujawniania, „Tygodnik po-
wszechny” (2000) nr 12, s. 4–5.
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dowych znalazło na Twitterze, myspace itp. treści 
obciążające współmałżonków ich klientów; 

 — wstawianie zdjęcia na stronę serwisu społecznościo-
wego jest rodzajem udzielania zgody na jego publika-
cję i rozpowszechnianie w internecie; 

 — bez większego problemu policja może zidentyfiko-
wać osoby ściągające filmy czy utwory danego typu 
oferowane w internecie; 

 — firma obsługująca daną stronę ma pełne dane na 
temat każdego użytkownika, czasu spędzonego 
na konkretnej stronie oraz informacje o tym, skąd na 
nią trafił, dokąd poserfował dalej, co oglądał; 

 — aplikacje pobierane na urządzenia przenośne (ich 
sprzedawcy przeżywają boom, w 2010 roku pobrano 
na świecie 10 miliardów tego typu programów na urzą-
dzenia samej tylko firmy apple: iphone’y, ipady oraz 
ipody) szpiegują swoich użytkowników, gdyż każde 
takie pobranie łączy się „przy okazji” z wysłaniem do 
firmy danych: numeru identyfikacyjnego iphona, ak-
tualnej lokalizacji telefonu w postaci współrzędnych 
geograficznych oraz wieku i płci. jedna trzecia aplika-
cji jest darmowa (w systemie android – ponad poło-
wa), a w rzeczywistości „opłacana” przez dostarcze-
nie owych danych osobowych. raz pobrana aplikacja 
przy każdym starcie wysyła te dane do firmy; 

 — niektóre instytucje, w tym wojsko czy firmy, ale też 
domy handlowe, korzystają z cyfrowego skanowania 
twarzy lub tęczówki oka, co pozwala na szybką i bez-
błędną identyfikację każdej osoby, czyli np. pozna-
nie imienia klienta, jego upodobań czy ostatniego 
zakupu; wystarczy dostarczyć komputerowi fotogra-
fię cyfrową, zrobioną choćby przy użyciu telefonu 
komórkowego; 

 — trudno chronić swoje dane na portalach społecz-
nościowych (chociaż taka możliwość istnieje), bar-
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dzo szybko traci się też kontrolę nad treściami, 
które wcześniej udostępniliśmy „wszystkim” przez 
zamieszczenie ich np. na facebooku; 

 — stosunkowo łatwo sprawdzić, czy dane zadanie do-
mowe, praca magisterska czy inna praca naukowa 
nie są plagiatem, czyli kradzieżą własności intelek-
tualnej; w polsce służy temu platforma plagiat.pl; wy-
szukiwarka Turnitin.com jest wykorzystywana przez 
10 tys. szkół i uniwersytetów ze 126 krajów świata; 

 — udostępnienie zdjęcia na facebooku czy w serwi-
sie nasza klasa umożliwia policji zidentyfikować 
kierowcę zarejestrowanego przez radar drogowy; 
publikacja swojego zdjęcia na stronach serwisów 
społecznościowych jest formą rezygnacji z prawa do 
ochrony danych; 

 — zintegrowana z notebookiem kamera internetowa, 
nawet wyłączona (ale bez zaklejenia jej obiektywu 
np. samoprzylepną karteczką), umożliwia stałą ob-
serwację i podgląd mieszkania przez hakerów; rozpo-
znanie, że ktoś przejął kontrolę nad kamerką, w przy-
padku notebooka jest bardzo trudne; 

 — dokonane na allegro zakupy zdradzają informacje 
o kliencie, nawet te, które on chciałby zachować jako 
poufne, np. o rodzaju towaru („tylko dla dorosłych”, 
podręcznik mobbingu kupiony przez kandydata na 
kierownicze stanowisko), czy jego cenie (kosztowne 
wydatki); dane te mogą być argumentem dla przeło-
żonych w pracy czy w kreowaniu życia rodzinnego.

zbiory danych, zwłaszcza uzyskanych z portali społecz-
nościowych, poddane analizie i obróbce statystycznej, stają 
się cennym źródłem poszukiwanych informacji. obecnie 
nie musi się już jak dawniej kształtować potrzeb i pragnień 
konsumenta, gdyż można je przewidzieć. zaawansowane 
techniki analizy danych pozwalają spojrzeć na konsumen-
ta inaczej, z szerokiej perspektywy, tworzyć nowe interak-
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cje ekonomiczne. Wgląd przedsiębiorstw w zachowania 
konsumentów pozwala projektować i planować działania, 
przewidując reakcje społeczne18.

zbiory gromadzonych w internecie danych pozwalają 
kierować strumieniem konsumpcji. Doprowadziło to do 
pojawienia się pewnego rodzaju hedonizmu i indywiduali-
zmu, co jest wpisane w działania ekonomiczne, a niekiedy 
nawet pożądane, gdyż umożliwia dalszy rozwój ekonomicz-
ny społeczeństwa. Dostęp do zasobów dóbr mają ci, którzy 
łatwiej i bardziej pomysłowo sięgają po możliwości oferowa-
ne przez najnowsze technologie informatyczne. problemem 
zaś pozostaje , w jaki sposób można by na nowo urucho-
mić solidarność i przełamać egoizm grupowy najbardziej 
przedsiębiorczych użytkowników sieci19.

Ciągle nierozstrzygniętą kwestią pozostaje pytanie 
o rzeczywisty wpływ komputeryzacji na postęp gospo-
darczy. W pierwszej połowie XX wieku nastąpiły ogrom-
ne zmiany w zakresie wzrostu produkcji i rozprowadzania 
wytworzonych dóbr. W latach 1900–1960 w stanach zjed-
noczonych ponad pięciokrotnie zwiększyła się wydajność 
pracy robotnika przemysłowego. zaspokojenie społecz-
nego zapotrzebowania na mieszkania, odzież, żywność, 
dobra trwałego użycia, a więc tradycyjny cel gospodaro-
wania – zostały skutecznie osiągnięte. każda podjęta dzia-
łalność gospodarcza została wówczas spotęgowana przez 
rewolucję przemysłową. powstaje w związku z tym pytanie 
o celowość i skuteczność wprowadzania w życie gospodar-
cze maszyn najnowszej generacji, służących do przetwarza-
nia informacji i posługiwania się nią. Wprowadzenie samej 
tylko najnowszej techniki biurowej było bardzo kosztowne. 
Tradycyjna gospodarka skupiała uwagę głównie na fizycz-

18 Ibm, Poznaj swojego nowego szefa, „uważam rze” (2012) nr 41, 
s. 5.

19 E. bendyk, Bunt mas, dz. cyt., s. 176–178.
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nym procesie produkcyjnym i dystrybucji. Tymczasem 
zaczęły gwałtownie wzrastać nakłady inwestycyjne na in-
formację. W roku 1970 stosunek wydatków na informację 
do wydatków na produkcję wynosił 1:5. pod koniec lat 
osiemdziesiątych w stanach zjednoczonych przekroczono 
próg równowagi wydatków na inwestycje technologiczne 
dla personelu biurowego (czyli dla „białych kołnierzyków”) 
oraz nakładów na obsługę produkcyjną (ponad 100 mld 
dolarów). Informacja elektroniczna stała się obszarem naj-
bardziej kapitałochłonnym i zaczęła odgrywać decydującą 
rolę jako niezwykły czynnik życia gospodarczego. gdy 
w 1900 roku w zawodach tzw. informacyjnych w stanach 
zjednoczonych pracowało 5,1 mln osób (18 proc. amery-
kańskiej siły roboczej), to w 1990 roku było to już 70,2 mln 
osób, czyli 58 proc. siły roboczej). jednocześnie wyłoniło 
się nowoczesne społeczeństwo informacyjne, w którym 
system gospodarczy składa się z dwóch elementów: aktyw-
ności produkcyjnej (hodowla, budownictwo, wytwarzanie 
i rozdzielanie dóbr i usług) oraz aktywności informacyjnej, 
obejmującej kierowanie, organizację, koordynację i rozwi-
janie wielu działań produkcyjnych. Do dziedzin życia go-
spodarczego, które zajmują się głównie informacją, należy 
praca urzędnika, edukacja, księgowość, reklama, maklerka, 
bankowość, prace badawcze i inne usługi profesjonalne. 
Więcej niż połowa zasobów gospodarczych współczesnych 
krajów przeznaczona jest na działalność abstrakcyjną 
i ulotną, często mało lub tylko doraźnie użyteczną. To wy-
twarzanie dokumentów czytanych jedynie raz lub w ogó-
le, instrukcji, które tracą aktualność po jednorazowym 
wykorzystaniu, wyliczeń, które nie wnoszą nic nowego do 
jakości wyrobów, których dotyczą. Dokumenty produkowa-
ne w biurach administracji gospodarczej mają niewielkie 
znaczenie dla towaru, nie wnoszą nic nowego do jakości 
wytworzonego mebla czy smaku oferowanej żywności, nie 
zmieniają trwałości budowli czy rodzaju oferowanej odzie-
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ży. są rodzajem parawanu zakrywającego istotę produkcji 
i działań gospodarczych20.

przeinformatyzowanie działalności gospodarczej wzmoc-
niło tendencję, by pracę traktować anonimowo i statystycz-
nie, wpatrując się w słupki określające wzrost gospodarczy, 
który stał się najważniejszym wskaźnikiem przemian techni-
ki i organizacji pracy. Dopiero na drugim planie pojawia się 
zagadnienie ludzi i ich wzajemnych stosunków. biegłość za-
wodowa i kompetencje oraz umiejętności liczą się mniej niż 
umiejętności manipulacyjne, zwłaszcza w sferze oferowania 
wytworów i ich sprzedaży. obecność na giełdach i wielkich 
rynkach została zdominowana przez troskę o szybkość po-
zyskiwania oraz przekazywania informacji i reagowania na 
różnego rodzaju wahania popytu i podaży. umiejętne posłu-
giwanie się najnowszego typu zbiorami informacji i danych 
okazuje się kolejnym potwierdzeniem mocy urządzeń kom-
puterowych21.

3. Przynęta dla klienta

rocznie firmy na całym świecie wydają na reklamy po-
nad 1,6 bln złotych, czyli sześć razy więcej niż wynosi cały 
roczny budżet polski. Czyni się wszystko, co możliwe, by 
zachęcić ludzi do konsumpcji, zakupu konkretnego towaru, 
używania i zużywania produktów, które dany przedsiębior-
stwa wyprodukował. handel to ważny element napędzający 
gospodarkę. Tempo handlu wyznacza rytm produkcji. aż 
osiem na dziesięć produktów znika z rynku po zaledwie 

20 Ch. jonscher, Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu 
cyfrowego?, tłum. l. niedzielski, Warszawa 2001, s. 223–252; I. bartczak, 
Komputer: narzędzie czy nowa forma życia, „Więź” (1986) nr 1 , s. 111–120.

21 D. riesman, Samotny tłum, tłum. j. strzelecki, kraków 2011, 
s. 173–180.
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trzech miesiącach istnienia. aby to tempo utrzymać, a na-
wet zwiększyć, reklama próbuje pobudzić potrzeby posia-
dania ludzi. W wyniku publikowania dużych ilości reklam 
obrazy z nimi związane kojarzą się automatycznie z da-
nym produktem i wywołują potrzebę sięgnięcia po niego. 
Tak jest nawet w przypadku ostrzeżeń zamieszczanych na 
opakowaniach papierosów. na widok informacji o ryzyku 
zawału serca czy raka aktywizuje się ośrodek mózgu ko-
jarzący tę informację z przyjemnością palenia papierosów. 
ostrzeżenia na paczkach papierosów, kosztujące około 
80 mld złotych kampanie przeciwko paleniu prowadzo-
ne w 123 krajach świata, w efekcie wspomagają przemysł 
tytoniowy. Ilość reklam oddziałuje podobnie w każdej 
innej sytuacji i przy innych produktach. poza wrażenia-
mi wzrokowymi (80 proc. wszystkich reklam) za decyzję 
o zakupach odpowiadają także inne wrażenia zmysłowe: 
zapach (tzw. corporate smell – „zapach firmowy”, kojarzący 
się z daną firmą), dźwięki (muzyka z 72 uderzeniami ba-
sowymi na minutę podnosi sprzedaż o 20 proc.), dotyk, 
zwłaszcza odzieży, tapicerki samochodowej czy meblowej 
(rejestrowany przez 10 tys. receptorów na ludzkiej dłoni, 
jest podstawą tzw. neuromarketingu haptycznego)22.

Współczesne reklamy zostały zdominowane przez naj-
nowsze technologie komputerowe. jWT, jedna z najwięk-
szych na świecie agencji reklamowych, w raporcie 10 Trends 
for 2011 za najważniejszy trend konsumencki uznała posta-
wę wyrażającą się w słowach: „eat, pray, tech” („jedz, módl 
się, korzystaj z technologii”). nowinki high-tech pojawia-
ją się we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego: w opiece 
medycznej jest to mhealth (wspomaganie zdrowia przez 
urządzenia przenośne z dostępem do internetu, jak telefo-
ny, palmtopy, tablety); w czytelnictwie, książki tradycyjne 

22 zob. m. lindstrom, Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, 
dlaczego kupujemy, tłum. m. zielińska, kraków 2011.
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wypierane są przez książki drukowane dostępne zwłaszcza 
za pocą czytników typu kindle (w 2011 roku amazon.com 
sprzedała książek w wersji elektronicznej więcej niż papie-
rowych); w rozrywce – popularną formą odpoczynku jest 
rozrywka elektroniczna przy tabletach oraz komputerach 
stacjonarnych i konsolach do gier, które wyparły dawne gry 
planszowe.

W reklamie wykorzystywane są różnego rodzaju dane, 
skrzętnie zbierane przez urządzenia elektroniczne. W ser-
wisach społecznościowych publikowane są dane, które 
mogą być przydatne do proponowania towarów określo-
nych typów. np. blisko 25 proc. przyszłych matek publiku-
je w internecie zdjęcia usg swoich dzieci z okresu ciąży, 
w wyniku czego już 80 proc. dwulatków ma w sieci tzw. 
cyfrowe ślady. określa to całą grupę klientów o specyficz-
nych potrzebach związanych z niemowlęcym i wczesno-
dziecięcym okresem dorastania. oferty można kierować do 
określonych rodzin bez błędu, bez inwestowania w ogól-
ne informacje. podobnie użyteczne w reklamie mogą być 
tzw. life-streamingi, czyli relacje z życia, rejestrowane przez 
zawieszony na szyi specjalny aparat, który samoczynnie co 
30 sekund robi zdjęcia. automatycznie też – dzięki wbu-
dowanym czujnikom podczerwieni, światła i akcelerato-
rowi – robi zdjęcia, gdy właściciel znajdzie sie w nowym 
środowisku lub gdy w pobliżu znajdzie się inny człowiek. 
Taki aparat, o nazwie Vicon revue, pojawił się na rynku już 
w 2009 roku. zebrane przez niego dane, dotyczące planu 
dnia i wędrówki jego posiadacza, są niezwykle przydatne 
do określenia jego upodobań i zainteresowań. Dostarczają 
informacji o zapisanych bądź nagranych przez użytkowni-
ka sieci plikach dźwiękowych i tekstowych, obejrzanych 
filmach i oglądanych seriach zdjęć. projekt nokia vine jest 
realizowany jako aplikacja na telefon komórkowy, która 
zapisuje wszystkie czynności użytkownika, wykorzystuje 
także geolokalizację, czyli śledzenie i dokładne określanie 
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miejsca pobytu użytkownika wraz z powiązaniem tych 
danych z czynnościami, które wykonywał. użytkownik za 
pomocą telefonu może znaleźć np. najbliższą toaletę w nie-
znanym sobie mieście czy sprawdzić, ile kobiet przebywa 
w danym pubie, sklepie lub na uczelni. najczęściej (tak de-
klaruje 56 proc. użytkowników) ta funkcja jest wykorzysty-
wana do tzw. social connection – czyli szybkiego znajdywa-
nia wokół siebie ludzi podobnie myślących, przyjaciół czy 
znajomych. Ta sama funkcja służy marketerom do oferowa-
nia konsumentom zniżek, rabatów czy nawet darmowych 
artykułów. np. w listopadzie 2010 roku firma gap rozdała 
10 tys. darmowych dżinsów osobom, które jako pierwsze 
„przybyły” do jej sklepów za pomocą facebook places. 
W japonii dzięki tej aplikacji można było zamówić pizzę 
w Domino’s pizza z dostawą w dowolne miejsce w mieście, 
łącznie z ławką przy dworcu lub w parku. Inne firmy ko-
rzystając z możliwości namierzania klientów proponowa-
ły specjalne oferty, gdy tylko ktoś znalazł się pięćdziesiąt 
metrów od miejsca zakupu (ta forma reklamy nazywa się 
geofencing). Coraz częściej reklamy sięgają po tzw. rozsze-
rzoną rzeczywistość, czyli augmented reality (ar) – tech-
nologię, która pozwala na wzbogacanie świata realnego 
o elementy wirtualne. W 2009 roku bank Ing przeprowa-
dził tgo typu akcję przy użyciu telefonu google – g1. kto 
patrzył na otaczające go budynki w mieście przez kamerę 
telefonu komórkowego, temu wyświetlała się informacja, 
w którym z nich znajduje się bankomat Ing i jak do niego 
najłatwiej dotrzeć. muzeum narodowe w krakowie w pod-
ziemiach rynku wzbogacone zostało o wirtualne obrazy 
i eksponaty. reklama coraz szybciej zmierza do całkowi-
tej indywidualizacji swych ofert. na nośnikach kategorii 
digital signage (jak monitory lCD, ekrany plazmowe lub 
diodowe, na których można dokonywać natychmiastowej 
zmiany treści), treść reklam będzie się zmieniać w zależno-
ści od wieku i płci ich użytkowników. Technologia z dzie-
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dziny electronic profiling umożliwia – poprzez skanowanie 
twarzy – tworzenie owej zmiennej oferty. I tak np. oferta 
kosmetyków dla młodej kobiety zamieni się natychmiast 
w ofertę ubezpieczenia na wypadek śmierci, gdy będzie 
przechodził starszy człowiek. brytyjscy technolodzy pra-
cują nad billboardem, który będzie pobierał dane z kart 
kredytowych i telefonów komórkowych przechodzących 
w jego pobliżu ludzi. umożliwi to dobór odpowiednich re-
klam, które mogą interesować konkretna osobę czy grupę 
ludzi. reklamy precyzyjnie celowane i dopasowywane do 
indywidualnych zainteresowań są dwa razy bardziej sku-
teczne niż reklamy tradycyjne23.

przekaźniki elektroniczne zostały wprzęgnięte do służ-
by wolnemu rynkowi. poszukuje się coraz bardziej precy-
zyjnych mechanizmów i technologii, by umożliwić wyko-
rzystanie poznanej technologii, zgromadzonej wiedzy 
i opracowanych technik służących do zaspokajania coraz 
mniej naglących, a często sztucznie kreowanych ludzkich 
potrzeb. sposób kreowania reklamy jest zwykle taki sam: 

materiał reklamowy nie jest nigdy celebracją przyjem-
ności samej w sobie. oferuje on wspaniały obraz samego 
siebie możliwy do osiągnięcia dzięki produktowi lub oka-
zji, którą chce się sprzedać. […] kupujący ma jako patrzący 
zazdrościć sobie jako osobie, którą sam będzie, gdy kupi 
produkt. […] można to przedstawić w inny sposób: obraz 
z reklamy kradnie jego miłość samego siebie takiego, jaki 
jest i oferuje ją z powrotem za cenę produktu24.

23 n. hatalska, Raport z teraźniejszości. Niezbędnik Inteligenta, 
„polityka” (2011) nr 8, s. 53–58.

24 m. g. Winkler, Devices and desires of our own hearts, [w:] Enhan-
cing human traits: ethical and social implications, red. E. paren, Washington 
D. C. 1998, s. 241, [za:] T. kraj, Granice genetycznego ulepszania człowieka, 
kraków 2010, s. 88.
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 Celowej przeróbce poddany został także język – w przy-
padku przekaźników elektronicznych chodzi już o „resztki 
języka” – w reklamie. siła perswazyjna przekazu wymaga, 
by tekst był krótki, odnosił się do powszechnych i znanych 
powszechnie odczuć, pożądanych przez zdecydowaną 
większość. niekiedy prowadzi on do deformacji znaczeń, 
o czym niestety najczęściej się nie mówi ani się ich nie do-
strzega. zwrot „prawdziwe masło” odnosi się do „niepraw-
dziwego”, przywołuje fikcyjny byt „prawdziwego” i odziera 
rzeczownik „masło” z jego pierwotnego znaczenia25.

media coraz częściej odgrywają rolę „naganiaczy klien-
tów”, służą biznesowi i są na jego utrzymaniu – są zależne 
od dochodów z reklam. biorą znaczący udział w kreowa-
niu „świąt” konsumpcji, jakimi są np. sezon bożego naro-
dzenia (od początku listopada) czy wiosenne wyprzedaże. 
podtrzymują nieustanny stan konsumpcyjnego podniece-
nia, a niekiedy nawet wywołują szał zakupów. W 2012 roku 
po święto Dziękczynienia (czwarty czwartek listopada), 
gdy sklepy otwarte są od czwartku o północy do niedzieli 
(łącznie cztery dni, choć całość operacji nosi nazwę black 
friday), sieć Walmart w stanach zjednoczonych obsłużyła 
22 mln konsumentów, którzy dokonali 10 mln transakcji 
zarejestrowanych przez kasy. W szczytowym momencie 
całej operacji handlowej sieć sprzedawała 5 tys. towarów 
na sekundę. Inną ofertą handlowców jest odbywający się 
w poniedziałek po black friday Cyber monday, czyli dzień 
zakupów on-line26.

Internet stał się też narzędziem sprytnego, kalkulują-
cego i pragmatycznego klienta. poszukuje on bowiem za 

25 por. T. lisowski, m. łuczak, Reklamowa nowomowa, „Tygodnik 
powszechny” (1998) nr 34, s. 5.

26 p. burdzy, Kapitalizm po amerykańsku. Z Obamą wielki biznes 
nie zginie, hipokryzja Buffetta, wyrolowani przez Facebook i Czarny Piątek, 
„W sieci” (2012) nr 2, s. 48–49.
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pomocą internetu atrakcyjnych towarów, lecz po możliwie 
najniższej cenie. odwiedza sklepy tylko po to, by dokład-
nie zapoznać się z towarem. potem zasiada do komputera 
i kupuje online. kryteria zakupu mogą być różne: poszuki-
wanie produktów fair trade (powstałych bez łamania praw 
człowieka i bez wyzysku); omijanie wielkich koncernów 
oskarżanych o doprowadzenie do kryzysu gospodarczego 
na świecie; różnego rodzaju świadoma i etyczna konsump-
cja. najczęściej podstawowym kryterium jest jednak cena 
produktu. zjawisko traktowania sklepu jako salonu wysta-
wowego i miejsca pierwszego kontaktu z towarem zwie się 
showroomingiem. handlowcy uwzględniają taką tendencję 
u klientów, dlatego w reklamach pojawia się coraz więcej 
wyliczeń dotyczących cen, taryf i innych korzyści27.

obecność komputerów w reklamie oznacza także 
wzrost szybkości pojawiania się ofert i ich znikania, co 
wiąże się z koniecznością nieustannego tworzenia nowo-
ści, które byłyby w stanie zainteresować klienta. Internet 
i oferta proponowana elektronicznie umożliwia utrzymanie 
tej szybkości. reklama dąży do bezpośredniego kontaktu 
z klientem, możliwie najpełniejszego wypełnienia oferta-
mi jego myśli i codziennego życia. Tzw. neuromarketing 
nieustannie poszukuje tzw. „przycisku zakupowego”, czyli 
takiej techniki, która pozwoli na modelowanie zachowań 
zakupowych klientów, stymulowanie ich do zakupu okre-
ślonych pro- duktów. analizując zachowania ludzi, próbuje 
się na przykład określić, czy dana piosenka może okazać 
się hitem, a dany towar – przebojem rynkowym. producenci 
z pewnością uz powodów etycznych, zwłaszcza gdy przy-
nosi on wymierne zyski i podnosi sprzedaż, prowadzi do 
przewagi nad konkurencją. odpowiedzialność za wpływ 
takich reklam spoczywa więc na konsumencie, który musi 

27 a. grzeszak, Wyciskanie jak najtaniej, „polityka” (2013) nr 3, 
s. 32–34.
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podchodzić krytycznie i ostrożnie do wszelkich działań na 
sobie samym, w tym także do reklamy28.

nowe technologie są wyzwaniem także dla przedsiębior-
ców. zmuszeni są oni do nieustannej aktualizacji swych re-
klam z wykorzystaniem możliwości, jakie niesie ze sobą naj-
nowsza technologia. Wskazuje się na cztery pułapki, które 
zagrażają firmom, gdy pojawia się nowa oferta elektronicz-
nej technologii: 1. firmy o ustalonej pozycji rynkowej zbyt 
wolno inwestują w nowe technologie; 2. starając się pozostać 
w określonej już niszy rynkowej, firmy te mają tendencję do 
wykorzystywania jedynie znanych im technologii; 3. nie-
chęć do inwestowania w nowe technologie może oznaczać 
niewykorzystanie nadarzającej się okazji; 4. kierownictwo 
musi stale wspierać proces innowacji technologicznej, gdyż 
brak stanowczości w tym działaniu jest poważnym błędem 
i zatracaniem perspektyw własnego rozwoju29.

Tempo narzucone przez nowe technologie panuje także 
w biznesie i całej działalności gospodarczej. stąd nerwo-
wość i gorączkowa kontrola własnych działań przez każdego 
z uczestników wolnego rynku, którzy za wszelką cenę chcą 
nadążyć – tylko nie bardzo wiadomo, po co i w jakim celu.

4. Pułapki i zagrożenia

Traktowanie dostępu do sieci jako towaru niesie ze sobą 
także konkretne zagrożenia i pułapki, związane z porzuce-
niem etyki i aksjologii na rzecz przedmiotowego traktowa-
nia danych dostępu. od dawna problemem w kształtowa-

28 por. T. borejza, Poszukiwacze przycisku, „przekrój” (2012) nr 37, 
s. 32–33.

29 p. j. h. schoemaker, j. a. schoemaker, Czipy, klony i przekracza-
nie progu 100 lat życia, tłum. m. fabin, katowice 2010, s. 239–242. por. 
a. zagrodzki, Z czym do smartfona, „polityka” nr 40 (2012), s. 37–39.
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niu kultury był brak praw chroniących autorów i twórców. 
łatwy i tani dostęp do wszystkich danych, traktowanych 
jako obszar ogólnodostępny, może stawać się niebezpiecz-
ny dla kształtowania relacji społecznych. z drugiej strony 
zbyt rygorystyczne prawo autorskie hamowało rozwój kul-
tury. zawsze rodzi się pytanie o to, jak, w jakim celu i kto 
będzie z danych korzystał. kwestia własności intelektual-
nej stała się kluczowym problemem wiedzy i kultury. już 
we wrześniu 1886 roku na międzynarodowej konferencji 
w bernie uchwalono konwencję o ochronie utworów li-
terackich i artystycznych. udoskonaliła ją konwencja ge-
newska z 1952 roku, która każdemu twórcy dała prawo 
do ochrony swej własności powszechnie znanym słowem 
„copyright”. stopniowo przedłużano okres ochrony praw 
autorskich – o ile w XIX wieku wynosił on ok. 28 lat, to 
obecnie trwa przez całe życie autora i jeszcze przez 70 lat 
po jego śmierci, co przynosi ogromne dochody spadkobier-
com. nowe technologie znacznie skomplikowały problem 
praw autorskich. hollywood na początku lat 80. XX wie-
ku procesowało się z producentami magnetowidów, chcąc 
uniemożliwić nagrywanie filmów. jednak sąd najwyższy 
usa w 1984 roku orzekł, że nikt nie ma prawa hamować 
postępu technologicznego w imię zabezpieczenia własnych 
zysków. Ten sam sąd w 2005 roku orzekł, że wytwórnie fil-
mowe i fonograficzne mogą pozywać operatorów sieci p2p 
za umożliwianie użytkownikom kopiowania plików mp3. 
Wówczas robiło to już ponad 40 milionów amerykanów. 
nowe technologie wyraźnie wywierają ogromny wpływ na 
prawo, zmieniają je, lecz prawo nie zmienia technologii. pro-
blem prawa autorskiego w dobie wszechobecności interne-
tu i technologii elektronicznych został poważnie rozmyty30. 
niejasności prawne i dominacja technologii niesie ze sobą 

30 a. krajewski, Krwiopijcy kontra złodzieje, „newsweek polska” 
( 2012) nr 6, s. 56–58.
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szereg zagrożeń, w tym zanegowanie głosu rozsądku. prze-
miany mentalne i teoretyczne w kręgach naukowców i elit 
społecznych, a później w szerokich kręgach społeczeństwa 
trwają bardzo długo i zwykle nie nadążają za nowinkami 
technicznymi. Doświadczenie historyczne daje dowody na 
to, że nowoczesność i „postęp” mogą wygenerować z siebie 
nawet ludobójstwo. przykładem tego były eksperymenty 
z eugeniką, prowadzące od haseł rasizmu do zbrodni hitle-
rowskiej31.

Współcześnie obszarem szczególnie niebezpiecznego 
bezprawia stała się bioetyka. Do rangi dyktatora urasta bo-
wiem tzw. biowładza, rozumiana jako zarządzanie na su-
werennym terenie populacją mieszkańców poprzez regulo-
wanie i kontrolowanie procesów życiowych, które stanowią 
podstawę egzystencji i pracy, oraz zasobów pozostających 
do dyspozycji ludności danego obszaru32. W połączeniu 
z możliwościami nowej technologii biowładza objęła ogrom-
ny obszar, m.in. usztucznienie człowieka (zastępowanie 
elementów organizmu ludzkiego mechanicznymi implanta-
mi), w tym tworzenie tzw. tubylców cyfrowych (ang. digital 
nativities) poprzez celowe sterowanie procesami podejmo-
wania decyzji, rozumowania, edukacji i kultury medialnej. 
postępuje bowiem coraz szybciej somatyzacja człowieka, 
także w sferze prawnej, która pomija coraz częściej kwestie 
psychiczne i duchowe. Współczesne społeczeństwo infor-
macyjne cechuje duże utechnicznienie, uinformacyjnienie 
i usieciowienie, co znacząco rzutuje na kształt biowładzy. 
brak autorytetu moralnego, a przy tym ogromny przepływ 
informacji powodują, że elementy biotechnologii są anali-
zowane bardziej pod względem ekonomicznym niż etycz-
nym. kondycja człowieka jest tematem i ofertą wielu firm 

31 por. r. okraska, Od Woltera do fuhrera, „fronda” (2001) nr 25–26, 
s. 8–35.

32 por. j. scott, Władza, tłum. s. królak, Warszawa 2006, s. 119.
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farmaceutycznych, prywatnych ośrodków medycznych, 
międzynarodowych organizacji i fundacji. brak centrum 
decyzyjnego i prawnych określeń zakresu wykorzystania 
nowych technologii umożliwia dowolne kształtowanie bio-
władzy33.

przejawem bezprawia w sferze internetu i dysponowania 
zebranymi danymi jest kradzież skrzętnie kompletowanej 
informacji. ma ona miejsce na ogromną skalę w szpiego-
stwie sieciowym. ofiarami przestępców stały się już insty-
tucje państwowe – agencje rządowe, ambasady, instytucje 
zaangażowane w badanie energii atomowej, przedsiębior-
stwa poszukujące ropy naftowej i gazu, firmy przemysłu 
lotniczego czy pracujące dla wojska – w 69 krajach. Włamy-
wacze – hakerzy szukają w komputerach dokumentów pDf, 
arkuszy kalkulacyjnych, zakodowanych dokumentów czy 
zaszyfrowanych programów jako najbardziej cennych. Wi-
rus stuxnet, ujawniony w 2010 roku, zaatakował ponad 
100 tys. komputerów w 155 krajach, był pierwszym złośli-
wym oprogramowaniem przeznaczonym do szpiegowania 
i przeprogramowywania komputerów przemysłowych. od-
kryty w 2011 roku gauss wykradał hasła z przeglądarek 
internetowych, portali społecznościowych i dane dostępu 
do kart bankowych. przypuszcza się, że wykradzione dane 
pojawiają się później na czarnym rynku jako towar oferowa-
ny konkurencyjnym firmom i instytucjom34.

możliwości hakerów, a także nieprzewidywalne zacho-
wanie się sieci stają się również źródłem głębokich lęków 
społecznych. Wystarczy wspomnieć obawy przed inwazją 
„pluskwy milenijnej”, która wraz z nadejściem 2000 roku 

33 m. Tomasiewicz, Biowładza – jej charakter i fundament filozo-
ficzny, „pedagogika katolicka” (2010) nr 7, s. 283–289. por. l. nijakowski, 
Biowładza w później nowoczesności, [w:] Wiedza – władza, lublin 2009, 
s. 101–123.

34 k. urbański, Operacja „Czerwony październik”, „rzeczpospolita” 
z 16 stycznia 2013, s. a14.
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miała rozbić wszystkie bazy danych i doprowadzić do cha-
osu w gospodarce, wojsku i firmach zarządzanych elektro-
nicznie. prezydent stanów zjednoczonych bill Clinton już 
w 1998 roku podniósł publicznie problem roku 2000. po-
wstało szereg komisji i zespołów mających śledzić i ewen-
tualnie przeciwdziałać nadchodzącym problemom. podob-
nie w rosji powołano komitet do opracowania programu, 
który zapobiegnie zniszczeniu komputerów. „pluskwa mi-
lenijna” nie zaatakowała, chociaż lęk przed nią kosztował 
gospodarki świata ponad 300 mld dolarów35.

zjawiskiem niezwykle niepokojącym, bo zagrażającym 
wszystkim, jest terroryzm internetowy, który polega na 
aranżowaniu ataków komputerowych, kontratakach, sabo-
tażu czy cichym szpiegostwie. To formy konfliktów między-
narodowych, których skutki mogą odczuć wszyscy ludzie, 
a są możliwe dzięki wykorzystaniu internetu. przykładów 
jest wiele: od 1998 roku w pakistanie i Indiach grupy na-
cjonalistów z pakistanu (g-force hackers) i Indii (Indian 
snakes) niszczą sobie nawzajem komputery przy użyciu 
wirusów; w marcu 2005 roku japoński haker zakłócił pra-
cę strony południowokoreańskiego ministerstwa spraw za-
granicznych (kraje te spierają się o dwie wysepki); w maju 
2007 roku w Estonii miała miejsce blokada wielu rządo-
wych stron internetowych i dwóch banków – przypuszcza 
się, że był to wyraz protestu przeciw przeniesieniu pomni-
ka żołnierzy radzieckich; we wrześniu 2007 roku nastąpi-
ła w usa blokada i inwigilacja setek rządowych kompu-
terów – atak nastąpił z Chin; w październiku 2007 roku 
przez zbombardowanie instalacji atomowych w syrii Izrael 
sparaliżował syryjską obronę przeciwrakietową. nie trze-
ba dodawać, że każdy taki atak wiązał się z wielomilio-
nowymi stratami bezpośrednio w samej gospodarce lub 

35 por. I. ryciak, Robak, który zjadł 300 miliardów dolarów, „prze-
krój” (2010) nr 1, s. 43–44.
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w tych sektorach życia społecznego, które miały na nią 
wpływ36.

liczba możliwych przestępstw internetowych jest wielka. 
Co minutę ofiarą cyberprzestępstwa pada w polsce 15 osób. 
W pierwszej połowie 2011 roku, w ciągu sześciu miesięcy, 
odnotowano ponad 4 mln niebezpiecznych incydentów 
w polskim internecie. ofiarą hakerów na świecie pada rocz-
nie 431 milionów ludzi. ataki hakerów stają się każdego 
roku coraz bardziej wymyślne. Do najczęstszych form cy-
berataków w polsce należą: spam i wirusy (25,95 proc.), kra-
dzieże tożsamości i podszywanie się (22,27 proc.), narusze-
nie praw autorskich (17,59 proc.), koń trojański (5,79 proc.), 
skanowanie (4,68 proc.), próby nieuprawnionego logowa-
nia (3,45 proc.), włamania do aplikacji (3,17 proc.), robak 
sieciowy (1,34 proc.), wykorzystywanie luk systemowych 
(1,34 proc.), rozproszony atak blokujący serwis (1,22 proc.), 
pozostałe (13,20 proc.). Według autorów raportu norton Cy-
bercrime report cyfrowa przestępczość powoduje większe 
straty w światowej gospodarce niż czarny rynek narkotyko-
wy. W roku 2010 cyberprzestępcy wyrządzili szkody obli-
czane na 388 mld dolarów. a problem ciągle narasta37.

sama sieć niesie z sobą groźne informacje, które są do-
starczane wszystkim użytkownikom nieodpowiedzialnie 
i bez refleksji nad ich celowością. są publikowane, bo szo-
kują, są frapujące, oczekiwane, a niekiedy nawet pożądane 
przez użytkowników. To ten rodzaj „informacyjnego towa-
ru”, który może okazać się niebezpieczny dla każdego, kto 
go posiądzie. Instrukcje, jak popełnić samobójstwo, strony 
podburzające do nienawiści rasowej czy etnicznej, adresy 

36 g. grallet, Wojna w cyberświecie, „l’Express” z 8 maja 2008, za: 
„forum” (2008) nr 27, s. 14–17.

37 j. olechowski, p. kurek, Przestępstwa wirtualne, straty realne, 
„newsweek polska” (2012) nr 13, s. 64–67; g. zawadka, E. olczyk, Twój 
komputer nie należy do ciebie, „uważam rze” (2012), nr 42, s. 36–37.
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z ofertą sprzedaży broni, narkotyków czy z dziecięcą porno-
grafią tworzą nielegalne podziemie internetowe, do którego 
może się dostać każdy, kto opanuje sztukę obsługi kompu-
tera. Internet jest wykorzystywany do werbowania bojow-
ników przez organizacje prawicowe . fora dla samobójców 
oferują porady, jaki wybrać rodzaj śmierci samobójczej, 
niekiedy pozwalają na stworzenie „samobójczej spółki” 
w celu dokonania tego czynu z kimś, nie samemu. W jed-
nym z miasteczek walijskich, bridgent, w którym mieszka 
40 tys. ludzi, w ciągu 1,5 roku odebrało sobie życie ponad 
20 młodych osób. Większość z nich porozumiewała się za 
pośrednictwem sieci społecznościowych i forów interneto-
wych. Wykorzystano fakt, że samobójstwo, zwłaszcza ludzi 
młodych, może być zaraźliwe, zwłaszcza gdy propagowa-
ne jest przez internet, na zasadzie konformizmu informa-
cyjnego, polegającego na tym, że młody człowiek, mający 
podobne problemy jak inni, dowiaduje się, że można je 
rozwiązać w taki, a nie inny sposób. fora pirotechniczne 
publikują instrukcje sporządzenia ładunku wybuchowego, 
a ponieważ zawierają niekiedy błędy, to zdarza się, że kon-
struktorzy sami wysadzają się w powietrze. na stronach 
internetowych można znaleźć instrukcje, jak doprowadzić 
się do śmierci głodowej (informacja dla bulimików), doko-
nać samookaleczenia namówić kogoś do przedawkowania 
narkotyków, odwieść od leczenia, szybko nabrać masy mię-
śniowej (dla kulturystów), udowodnić innym własną odwa-
gę (fora kaskaderskie), zniszczyć kogoś stosując mobbing, 
zostać terrorystą, satanistą, członkiem sekty, a także gdzie 
można obejrzeć przemoc, nielegalne wyścigi czy wziąć 
udział w weekendowej zadymie kiboli sportowych. stron 
z tego typu informacją, prowadzącą do nielegalnych trans-
akcji handlowych czy zakazanych imprez, jest coraz wię-
cej. Ciemna strona internetu, tzw. darknet, stał się obecnie 
największym w świecie miejscem przestępstw. Wchodzący 
na te strony czynią to na własne ryzyko, które naprawdę 
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jest poważne. Darknet sprzedaje bowiem to, co w realu jest 
zakazane, a posiada wystarczającą siłę przyciągania, by do-
prowadzić do tragedii. „Wszystko na sprzedaż” w przypad-
ku internetu staje się zasadą niebezpieczną społecznie38.

sami użytkownicy sieci, wykorzystując jej walory, potra-
fią podejmować działania przestępcze. przykładem może 
być cybermobbing, którego przejawem jest poniżanie ko-
goś na internetowym czacie, rozpowszechnianie poniżają-
cych zdjęć lub filmów, szerzenie kłamstw czy gróźb uży-
cia przemocy. okazuje się, że cybermobbing jest bardzo 
rozpowszechniony: co piąty gimnazjalista w polsce był 
sprawcą mobbingu o różnym natężeniu przemocy. ofiary 
cybeprzemocy – jak wynika z amerykańskich badań –mają 
objawy depresji trzykrotnie częściej niż wolni od niej inni 
użytkownicy internetu. przejawów cyberprzemocy jest 
wiele: znieważanie, zniesławianie, rozpowszechnianie nie-
korzystnego wizerunku, karalna groźba, naruszenie dóbr 
osobistych, nękanie czy nawoływanie do nienawiści39.

Wielu użytkowników sieci to tzw. nEETs (od angielskie-
go: „not in employment, education and training” – nie pra-
cują, nie kształcą się, nie szkolą). To ludzie, którzy przeży-
wają ogromną psychiczną pustkę, noszą w sobie poczucie 
zawieszenia i bycia „poza” realnym środowiskiem ze wzglę-
du na swą sytuację społeczną. W polsce w 2011 roku było 
11,5 proc. osób między 15. a 24. rokiem życia i 21,5 proc. 
w wieku 25–29 lat. Wszystkich przed 30. rokiem życia jest 
w polsce 1,36 mln. W całej Europie liczba ta sięga 12 mln. 
Wielu z nEETs to bezrobotni, zarejestrowani bądź nie, 
opiekujący się innymi, jak młode matki bez etatu, niepeł-
nosprawni lub chorzy, albo ci, którzy nie pracują, gdyż wolą 

38 b.a., Najgroźniejsze miejsca w Internecie, „świat Wiedzy” (2012) 
nr 1, s. 48–59.

39 b.a., Jak bronić się przed agresją w komputerze?, „świat Wiedzy” 
(2011) nr 3, s. 54–58.
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podróżować po świecie – „zawieszeni” w sytuacji „poza 
systemem” życia społecznego. nie wiadomo, w jakim stop-
niu i w jakim wymiarze ta sytuacja jest wspomagana przez 
system społeczny i gospodarczy, a w jakiej stymulowana 
przez możliwość zanurzenia się i ucieczkę w świat wirtu-
alny. W każdym razie sytuacja nEETs okazuje się dobrą 
pożywką dla potencjalnych uzależnień od komputera i jego 
ofert40.

niezadowolenie społeczne i bunt „zawieszonych” bar-
dzo szybko znajduje swe ujście w internecie, bowiem dzięki 
nowym technologiom bardzo łatwo jest każdą władzę pod-
słuchać, podejrzeć, nagrać i ukazać jej prawdziwe, a ukry-
te sposoby działania. Wykorzystuje się sytuację, że nie 
wszystkie procesy decyzyjne mogą przebiegać w sposób 
jawny i całkowicie transparentny. łatwo skorzystać wów-
czas z informacji wydobytych nielegalnie z utajnionych 
stron instytucji państwowych jako politycznego towaru. 
Internetowi sprzedawcy sensacji politycznych i oskarżycie-
le łatwo zyskują odbiorców, mogą też szybko i skutecznie 
zgromadzić tłumy na ulicach, sprowokować manifestację 
i nią sterować. nie jest to jednak polityczna debata czy dys-
kusja, która wiąże się z szukaniem argumentów i refleksją 
nad naturą życia społecznego. przykładem może być bunt 
wielkiej rzeszy młodych użytkowników internetu w związ-
ku z pojawieniem się projektu międzynarodowej umowy 
zwanej aCTa, która oficjalnie broniła tzw. dóbr intelektu-
alnych, lecz przy okazji wprowadzała nową wersje neokolo-
nializmu technologicznego, odcinając państwa rozwijające 
się od możliwości równego korzystania z wielu możliwości 
przepływu informacji i danych. W polsce manifestacje prze-
ciw aCTa na początku 2012 roku przybrały rozmiar prote-
stów „solidarności” z lat 80. XX wieku. organizatorami byli 
nieznani młodzi ludzie, m.in. studentka I roku polonisty-

40 j. Cieśla, Milion zawieszonych, „polityka” (2012) nr 46, s. 28–30.
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ki uniwersytetu opolskiego magdalena szecówka, którzy 
podjęli współpracę przez internet. protest ten zakończył 
się jednak wraz z wycofaniem się rządu z planów przyjęcia 
aCTa. nie przyniósł żadnych wniosków i działań na rzecz 
uporządkowania sceny politycznej i społecznej w polsce, 
chociaż był to jeden z przejawów manipulacji politycznej41.

rynek informacji cyfrowej jest ogromny i wart jest bar-
dzo wiele. nie dziwi więc fakt trwającej walki gigantów 
internetowych o kolejnych użytkowników. największa in-
ternetowa wyszukiwarka google ma swojego konkurenta 
w postaci facebooka (portal społecznościowy marka zuc-
kerberga ma ponad miliard stałych użytkowników, z któ-
rych 80 proc. wchodzi na swój profil codziennie). micro-
soft – producent Windows – na ponad 50 proc. udziału 
w rynku systemów operacyjnych. nokia długo zachowy-
wała pozycję lidera w produkcji telefonów komórkowych, 
lecz ma konkurenta w apple’a, który na telefonach iphone 
oraz tabletach ipod lansuje własny system operacyjny ios. 
Walka o rynek komputerowy jest zacięta, gdyż wiąże się on 
z ogromnymi dochodami: google miało w 2011 roku wyż-
szy dochód niż produkt krajowy roczny 28 krajów świata. 
średnio pracownik google zarabia dla firmy 403 tys. dol. 
rocznie. google jako firma jest dzisiaj warta 220,7 mld do-
larów. google kontroluje w usa aż 83 proc. rynku wyszu-
kiwarek internetowych, a w polsce jej udział sięga 97 proc. 
posiada bowiem jeden z najlepszych produktów42.

przyszłość potęg technologii komputerowej wyda-
je się pewna i jasna. powstaje jednak ruch makersów 

41 C. Cadwallaor, Anonimem po oczach, „guardian news & media” 
z 8 IX 2012, za: „forum” (2012) nr 46, s. 18–21; a. kreye, Uf jak nieuf-
ni. Rozmowa z analitykiem Iwanem Krastewem, „süddeutsche zeitung” 
z 19 X 2012, za: „forum” (2012) nr 49, s. 4–5; m. gierej, Rewolucja młodych, 
„uważam rze” (2013) nr 5, s. 14–17.

42 m. rabij, Google pod ostrzałem, „newsweek polska” (2012) nr 44, 
s. 78–81.



WszysTko na sprzEDaż

(ang. make – tworzyć), który zmierza do darmowego lub 
przynajmniej taniego przyspieszania innowacji, promuje 
darmową wymianę doświadczeń i współpracę, darmowy 
dostęp do sieci, tanie programowalne mikroprocesory. 
a wszystko dla dobra ludzi, rozwoju cywilizacji informa-
tycznej i zmiany świata na „bardziej ludzki”43. Wielu uważa 
te założenia za zbyt nierealne, wirtualne. Informacja bo-
wiem jest zbyt cennym towarem, by została udostępniona 
wszystkim za darmo.

43 p. stasiak, 10 technotrendów, „polityka” (2012) nr 1, s. 68–69.
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jacek sobczak
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

W poszukiwaniu 
nowego modelu dziennikarstwa. 
Między wymogami prawa,  
nakazami etyki a oczekiwaniami rynku

profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego miała cha-
rakter długotrwały, a jej początków należy doszukiwać 
się w powstaniu prasy drukowanej oraz wiązać z pojawie-
niem się i rozwojem prasy informacyjnej1. niewątpliwie 
wpływ na profesjonalizację zawodu miał rozwój prasy 
komercyjnej i związany z tym wzrost liczby zawodowych 
dziennikarzy, czemu towarzyszyło wykształcanie się po-

1 jakkolwiek sporne jest, czy codzienna prasa informacyjna 
zaistniała najpierw we francji, czy też w niemczech bądź w anglii, 
to jednak przyjmuje się dość powszechnie, że instytucjonalizacja, 
analizacja i profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego najwcześniej 
nastąpiła w stanach zjednoczonych. zob. j. k. Chalaby, Journalism as 
an anglo-american invention. A comparison of the development of french and 
anglo-american journalism, 1830s-1920s, „European journal of Communi-
cation” 11 (1996) 3, s. 303–326; j. m. lee, History of american journalism, 
new york 1923; f. hudson, Journalism in the United States: from 1690 to 
1872, new york 1873. odmiennie co do czasu powstania prasy codzien-
nej: h. kurta, a. słomkowska, Zarys historii prasy francuskiej, Warszawa 
1996, s. 10n; a. krawczyk, Prasa niemiecka: część pierwsza, historia prasy 
niemieckiej do roku 1939, s. 9–38; j. W. adamowski, Czwarty stan. Media 
masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006, s. 25–53; 
W. Wolert, Szkice z dzieł prasy światowej, kraków 2005, s. 69–86; b. h. bla-
docha, Wolność słowa w systemie medialnym Wielkiej Brytanii, s. 189–208. 
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czucia odrębnej, dziennikarskiej tożsamości zawodowej2. 
kolejną przyczyną były regulacje prawne, które w pań-
stwach europejskich długi czas zmierzały w kierunku 
ograniczenia wolności prasy, lecz, co paradoksalne, pro-
wadziły także do sformułowana zasad przynależności 
do zawodu dziennikarskiego. świadomości odrębności 
tego zawodu sprzyjało pojawienie się organizacji dzienni-
karskich3. W literaturze podkreśla się, że dziennikarstwo 
zaczęto postrzegać jako jeden z lepszych, nobilitujących 
zawodów, zrównując dziennikarzy w prestiżu z lekarza-
mi, adwokatami i notariuszami, a w XIX wieku z nauczy-
cielami4. profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego wią-

2 D. C. hallin, m. mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów 
i polityki w ujęciu porównawczym, kraków 2007, s. 111.

3 D. C. hallin, m. mancini, Systemy medialne…, dz. cyt., s. 176, 220; 
m. j. Canel, a. m. piqué, Journalists in emerging democracies: The case of 
Spain, [w:] D. h. Weaver, The global journalist: news people around the World, 
new jersey 1998, s. 306; k. m. macDonald, The Sociology of the Professions, 
london 1995; f. s. siebert, T. peterson, W. shramm, Four theories of the 
press, Illinois 1963.

4 Warto jednak zauważyć, iż w polskiej literaturze pięknej dzien-
nikarz jawi się jako postać mało sympatyczna. przykładem może być 
znakomicie nakreślona przez bolesława prusa w Lalce scena zbierania 
materiału przez reportera mającego pisać artykuł o otwarciu sklepu 
Wokulskiego czy postać Dziennikarza z Wesela stanisława Wyspiań-
skiego. Warto także przypomnieć dość złośliwe uwagi pod adresem 
dziennikarzy aleksandra fredry w utworze Dziennikarz czy Cypriana 
kamila norwida w Rzeczy o wolności słowa, Wacława berenta w Próchnie 
czy jana Chęcińskiego w utworze Krytycy. Traktowanie dziennikarzy 
z pewną pobłażliwością i brakiem szacunku można zaobserwować także 
w literaturze europejskiej. zdaniem honoriusza balzaca „dziennikarstwo 
to religia nowoczesnych społeczeństw. jest w tym podstęp. kapłani nie są 
zobowiązani wierzyć i lud też nie”. brutalniejszy był Ernest hemingway, 
który pisał: „dziennikarz jest podobny do kury, która gdacze, gdy inna 
zniosła jajko”. agatha Christie głosiła zaś, że dziennikarze mają nosa 
do nowin. nie lubią być uciszani, zawsze są gotowi wierzyć we wszyst-
ko, co jest mało prawdopodobne. koresponduje z tym stwierdzeniem 
zdanie rudyarda kiplinga, który zauważał, że „dziennikarz ma prawo 
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zała się także z jego identyfikacją z rolą przewodnika po 
skomplikowanym świecie polityki i nauki, „nauczyciela” 
objaśniającego zmieniającą się rzeczywistość oraz „adwo-
kata” identyfikującego się z wartościami reprezentowany-
mi chociażby przez część społeczeństwa5. W literaturze 
zwraca się uwagę na to, że profesjonalizacja w dzien-
nikarstwie zakłada istnienie szkolnictwa zawodowego 
i ukształtowanie etosu zawodu6, sformułowanie zasad 
wejścia do zawodu7. podkreśla się także konieczność 
funkcjonowania reprezentatywnych organizacji zawodo-
wych, broniących interesów dziennikarzy, oraz kodeksów 
etycznych i korporacyjnego sądownictwa8. niebagatelne 
znaczenie ma także społeczne uznanie i akceptacja zawo-
du dziennikarskiego9.

pisania bajek, ale nie wolno mu ujawnić wypływającego z nich morału”. 
por. j. sobczak, Dziennikarstwo – zawód, misja czy powołanie?, [w:] Media 
i dziennikarstwo na przełomie stuleci: wybrane zagadnienia, red. W. Cisak, 
poznań 2004, s. 9.

5 W. Donsbach, Legitimationsprobleme des Journalismus: Ge-
sellschaftliche Rolle der Massenmedien und berufliche Einstellung von 
Journalisten, münchen 1982; h. spinner, Das ‚wissenschaftliche Ethos‘ als 
Sonderethik des Wissen, Tübingen 1985; W. langenbucher, Die Massenme-
dien in der postindustriellen Gesellschaft. Konsequenzen neuer technischer 
und wirtschaftlicher Entwicklungen für Aufgaben und Strukturen der Mas-
senmedien in der Bundesrepublik Deutschland, schwartz 1976.

6 D. h. Weaver, The Global Journalist…, dz. cyt.; s. splichal, 
C. sparks, Journalists for the 21st Century, norwood 1994.

7 na świecie istnieją w tym zakresie rozmaite modele, np. licen-
cji, rejestru, system kart prasowych. W kwestii tej zob. j. bajka, Praw-
no-zawodowe aspekty sytuacji dziennikarzy w wybranych krajach Europy 
zachodniej. Stowarzyszenia dziennikarskie, samorządność dziennikarska, 
kraków 1998, passim.

8 D. C. hallin, Commercialism and professionalism in the american 
news media, [w:] Mass Media and Society, red. j. Curran, m. gurevitch, 
london 1996.

9 T. kononiuk, Profesjonalizacja…, dz. cyt., s. 183–187; j. Tunstall, 
Journalists at work: special correspondents; Their news organizations, news 
sources and competitor-colleagues, london 1971, s. 69.
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Wymogu profesjonalizacji zawodu nie wolno jednak 
sprowadzać do żądania, aby dziennikarz legitymował się 
jakimś formalnym wykształceniem, w szczególności aby 
posiadał ukończone studia dziennikarskie, aczkolwiek 
tego rodzaju tendencje były zauważalne i tego typu postu-
laty formułowano również w polsce, zarówno w środowi-
skach politycznych, jak i naukowych. świat dziennikarski, 
świat praktyków, takim dążeniom stanowczo się sprzeci-
wiał. Wypada jednak zauważyć, że prasa przestała już peł-
nić rolę informatora bądź komentatora, przewodnika po 
skomplikowanym świecie, a zaczęła wykonywać nową rolę 
podmiotu kreującego rzeczywistość10. 

10 Według habermasa nie można już dzisiaj sensownie mówić 
o wolności prasy, gdyż została ona zawłaszczona przez korporacje kapita-
łowe. środki przekazu to wielkie kapitalistyczne przedsiębiorstwa, które 
dla własnych celów dokonują manipulacji opinią publiczną, umiejętnie 
korumpując dziennikarzy i kupując środki przekazu. niezależna od 
rządu, autonomiczna sfera publiczna nastawiona na racjonalną debatę 
polityczną, której powstanie było powodem dumy i chwały Wielkiej 
brytanii, ulega zniszczeniu. opinia publiczna nie powstaje w wyniku 
ścierania się poglądów na arenie społecznej w sferze publicznej, lecz jest 
obiektem skomplikowanych działań manipulacyjnych. niskiej jakości, 
niepełne informacje podawane w sposób niezgodny z rzeczywistością 
prowadzą do nietrafnych decyzji, wytwarzają określone stereotypy, 
leżą u podstaw wielu uprzedzeń. j. habermas, The structural transfor-
mation of the public sphere, Cambrigde 1989, s. 5–10; a. szahaj, Główne 
idee kompetencji komunikacyjnej Jürgena Habermasa, poznań 1987, s. 73; 
a. kaniowski, Filozofia społeczna Jürgena Habermasa, Warszawa 1990, 
s. 112n. począwszy od johna goddarda i manuela Castellsa, podkreśla 
się, że społeczeństwo informacyjne to w gruncie rzeczy społeczeństwo 
sieciowe, internetowe, w którym informacja ma charakter pierwszoplano-
wy, strategiczny, a techniki telekomunikacyjne i komputery umożliwiają 
operowanie jej treścią. k. krzysztofek, Wizje społeczeństwa informacyjnego, 
[w:] tenże, Cywilizacja – dwie optyki, Warszawa 1991, passim; tenże Teoria 
społeczeństwa informacyjnego. Geneza, założenia, ewolucja, [w:] Przemiany 
współczesnego kapitalizmu, red. a. jamróz, katowice 1988; zob. m. piore, 
Ch. sabel, The second industrial divide: possibilities for prosperity, new york 
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Współczesny człowiek otrzymuje coraz więcej informa-
cji pozornych, śmieci informacyjnych, a coraz więcej ludzi 
nie potrafi dostosować się do szybkiej zmiany środowiska 
społecznego11. niektórzy badacze podkreślają, że współ-
czesna kultura, niezwykle mocno nasycona informacyj-
nie, staje się rzeczywistością wirtualną, która nie ma od-
niesienia do świata rzeczywistego12. Wraz ze zmianą roli 
pełnionej przez środki społecznego przekazu, zmieniają 
się także powinności i zadania dziennikarza. Dzienni-
karz przestaje być inżynierem dusz, jakim z pewną dozą 
poetyckiej przesady nazywano go w XIX wieku. nie peł-
ni funkcji przewodnika objaśniającego skomplikowane 
meandry współczesnego świata. nie jest już budzicielem 
sumień odbiorców. W jego pracy coraz mniej przekonania 
o potrzebie misji, posłannictwie. Coraz mocniej akcentu-
je się natomiast potrzebę sprawności zawodowej i dyspo-
zycyjności. nieaktualne staje się także stanowisko wyar-
tykułowane przez ryszarda kapuścińskiego, że „do tego, 
żeby uprawiać dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba 
być dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobry-
mi dziennikarzami”13. zdaje się, że wśród dziennikarzy jest 
coraz więcej osób, które nie zastanawiają się nad tym, ja-
kimi są ludźmi i jakimi chcieliby być. uprawianą profesję 
traktują jako źródło dochodu. jak podkreślał autor Podróży 
z Herodotem, „jedynie dobry człowiek usiłuje zrozumieć in-
nych, ich intencje, ich wiarę, ich zainteresowania, ich trud-
ności, ich tragedie”. Współczesna rzeczywistość nie wydaje 
się bardziej skomplikowana od wcześniejszych epok. róż-
ni się jednak tym, że obieg informacji jest obecnie znacznie 

1984, s. 37; m. Castells, The rise of the network society, oxford 1996, s. 213n, 
326n; tenże, End of Millennium, oxford 1998, s. 335n.

11 m. Castells, The rise of the network society, dz. cyt., s. 213n, s. 326n; 
tenże, End of Millennium, dz. cyt., s. 335n.

12 j. baudrillard, Simulations, new york 1983, s. 95.
13 r. kapuściński, Autoportret reportera, kraków 2003, s. 21.
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szybszy niż chociażby 50 lat temu. Dziś wydarzenie goni 
wydarzenie, informacja informację, przy czym nie tylko 
prosty, zwyczajny człowiek, lecz także osoby wykształcone, 
zainteresowane oglądem rzeczywistości społecznej, ekono-
micznej czy prawnej, z wielką trudnością odróżniają ziarna 
od plew, rzeczy ważne od nieistotnych, prawdziwe sensa-
cje, tragedie i wydarzenia, które wpłyną na los określonego 
społeczeństwa, regionu czy całej ludzkości, od tych, które 
stanowią tak zwane „fakty medialne” bądź są pozbawione 
jakiejkolwiek doniosłości14. jest to zresztą paradoks histo-
rii, że współcześni najczęściej przywiązują wagę do wypad-
ków i procesów, które po wielu wiekach, a czasami tylko po 
upływie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, staną się błahe 
i nieistotne.

Dziennikarz w coraz mniejszym stopniu jest obecnie 
przewodnikiem po skomplikowanym świecie; kompetent-
nym i cierpliwym tłumaczem rzeczywistości politycznej, 
gospodarczej i społecznej; mądrym doradcą w sprawach 
życia codziennego; nauczycielem, konsekwentnie, niestru-
dzenie, wytrwale wskazującym swojemu czytelnikowi drogi 
wyboru. Coraz rzadziej jest on kimś podobnym do pisarza 
lub artysty. Coraz częściej jawi się jako pracownik mediów 
(media worker), skrzętnie wypełniający polecenia zwierzch-
ników, sprawny wykonawca ich woli, człowiek kompetent-
ny, któremu jednak obojętne są względy natury etycznej, 
gotów do podjęcia się zadań najbardziej podłych i nie-
etycznych, byleby tylko zasłużyć na uznanie pracodawcy 
i zdobyć lepszą pozycję w środowisku15. oczywiście w wy-

14 zalew informacji przypomina sytuację opisaną przez stanisła-
wa lema w zamieszczonym w tomie Cyberiada opowiadaniu Wyprawa 
szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli, aby 
zbójcę Gębona pokonać , zob. s. lem, Cyberiada, kraków 1967, s. 229.

15 j. sobczak, Dylematy zawodu dziennikarskiego (dziennikar-
stwo między politologią a polonistyką), [w:] Zrozumieć politykę. Główne 
problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. r. bäcker, 
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jątkowych tylko wypadkach tak jednoznacznie i cynicznie 
prezentuje współczesny dziennikarz swoją rolę. zwykle 
stara się znaleźć dla swoich działań jakieś usprawiedliwie-
nie, najczęściej przekonując, że poszerza granice wolności 
prasy, walczy o prawdę, a jego postępowanie zgodne jest 
z przekonaniami aksjologicznymi, deontologią zawodu. 
sprawnie ucieka się przy tym do dość utartych, ale pięknie 
brzmiących haseł, często nawet sam nie zdając sobie spra-
wy, że są to komunały. oczywiście nie wszyscy dziennika-
rze w ten sposób postrzegają swój zawód. niestety jednak 
ci, którzy pragną uczynić zadość normom etycznym, hołdu-
ją idei posłannictwa społecznego swojego zawodu, znajdują 
się w mniejszości16.

j. marszałek-kawa, j. modrzyńska,Toruń 2003, s. 66–94; tenże, Dzienni-
karstwo – zawód, misja czy powołanie?, [w:] W. Cisak, Media i dziennikarstwo 
na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia, poznań 2004, s. 7n.

16 j. sobczak, Manowce i złudzenia normatywnej etyki dziennikar-
skiej, [w:] Etyka w mediach. Wybrane problemy teorii i praktykired. r. kowal-
czyk, W. machura, vol. 1, poznań 2009, s. 9–28. W literaturze wielokrotnie 
przy różnych okazjach podkreśla się, że zawód dziennikarza wymaga 
profesjonalizmu, zauważając jednak, że winien on być wykonywany 
przy zachowaniu norm etyki zawodowej. g. g. kopper, j. rutkiewicz, 
k. schliep (red.), Media i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995, kraków 1996, 
s. 9; p. legutko, D. rodziewicz, Mity czwartej władzy, kraków 2002, s. 159. 
reakcją na łamanie standardów etyki dziennikarskiej, podobnie jak 
wszelkiej etyki zawodowej, jest wytyczanie granic moralnych zachowań 
w treści kodeksów etycznych. W literaturze podkreśla się, że tworzenie 
kodeksów etyki zawodowej to z jednej strony symptom środowiskowej 
megalomanii, z drugiej – przejaw wygórowanych aspiracji zawodowych 
i ukrytych kompleksów wobec takich grup, jak np. lekarze, adwokaci, 
notariusze, architekci, które z racji pełnionych ról społecznych cieszą się 
szczególnym prestiżem i od dawna posiadają zbiory norm etycznych re-
gulujących ich działalność. Tak więc tworzenie kodeksu etyki zawodowej 
jest z jednej strony przejawem potrzeby awansu społecznego określonego 
zawodu, z drugiej jednak zdaje się wynikać z pewnej mody, której ulegają 
najróżniejsze środowiska zawodowe. n. g. E. harris, Codes of conduct for 
journalist, [w:] Ethical issues in journalism and the media], red. a. belsey, 
r. Chadwick, london–new york 2006, s. 62. W powstawaniu kodeksów 
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W literaturze wielokrotnie przy różnych okazjach pod-
kreśla się, że zawód dziennikarza wymaga profesjonali-
zmu, zauważając jednak, że winien on być wykonywany 
przy zachowaniu norm etyki zawodowej17. zauważa się, że 
dobre, moralne sprawowanie ról zawodowych wyrażane 
jest moralnie dobrym samoosądem jako nieodłączną cechą 
dobrego charakteru i dobrej pracy dziennikarza. Wewnętrz-
nie dobra moralnie osoba jest jednostką o rozwiniętej wraż-
liwości moralnej, nieulegającą destrukcyjnym wpływom 
niemoralnego otoczenia. jeżeli jej moralna wrażliwość ule-
gnie erozji, powodując – bez krytycznej reakcji – przekra-
czanie moralnych granic, to nowe, niemoralne, granice wraz 
z upływem czasu staną się akceptowanym standardem18.

W literaturze podkreśla się, że etyka dziennikarska jest 
jedną z etyk profesjonalnych, będąc jednocześnie tzw. ety-
ką stosowaną, czyli, jak to ujmowano wcześnie, jedną z etyk 
szczegółowych19. nie stawia się jednak znaku równości 

etyki dziennikarskiej dostrzega się także przejaw braku poczucia bezpie-
czeństwa i formę obrony przed narastającymi falami niechęci i nieufności 
odbiorców. podaje się także w wątpliwość możliwość przyczyniania się 
kodeksów etyki do podniesienia poziomu moralności dziennikarskiej 
w praktyce. Widzi się w nich wygodny dla mediów mechanizm, którego 
istnienie ma przekonać opinię publiczną, że środki przekazu i pracujący 
w nich dziennikarze nie potrzebują żadnej kontroli, gdyż legitymują się 
wysokimi standardami moralnymi i wypracowanymi metodami samokon-
troli. T. laitila, Journalistic codes of ethics in Europe, [w:] Communication 
theory & research. An EJC anthology, red. D. mcQuail, p. holding, E. d. bens, 
london 2005, s. 194; D. pritchard, m. peroni morgan, Impact of ethic codes 
in judgements by journalists: A natural experiment, „journalism Quarterly” 
(1989) nr 66, s. 47.

17 g. g. kopper, j. rutkiewicz, k. schliep (red.), Media i dzienni-
karstwo w Polsce 1989–1995, kraków 1996, s. 9; p. legutko, D. rodziewicz, 
Mity czwartej władzy, dz. cyt., s. 159.

18 a. T. kronman, The lost lawier. Failing ideals of the legal profession, 
london 1994, s. 11n.

19 W tej sytuacji etyka dziennikarska byłaby jedną z odmian 
etyki zawodowej. Etykę zawodową określa się w literaturze jako „zespół 
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między etyką dziennikarską a etyką mediów. Tę ostatnią 
widzi się zwykle jako „całokształt teoretycznej refleksji 
nad mediosferą jako przestrzenią moralności, a więc ob-
szar ludzkich wyborów i działań medialnych”, która „stara 
się wypracować kryteria ocen etycznych obecnych w nich 
treści i firm medialnych”. podkreśla się przy tym, że etyka 
mediów jest „etyką twórców medialnych i dziennikarzy”, 
że w „tym obszarze rozwija się ona jako etyka dziennikar-
ska”20. Tak więc w tym ujęciu etyka dziennikarska jest czę-
ścią etyki mediów, a w ramach tej ostatniej mieści się też 
etyka publiczności (etyka odbiorców)21. objęcie zakresem 
etyki mediów także zachowań etycznych odbiorców jest 
dość charakterystyczną próbą „podzielenia się” z tą gru-
pą odpowiedzialnością za standardy moralne przekazów 
dziennikarskich. Widać tu wyraźnie dążenie do konstata-
cji, iż przekazy dziennikarskie łamią standardy etyczne tyl-
ko dlatego, że domagają się tego odbiorcy.

reakcją na łamanie standardów etyki dziennikarskiej, 
podobnie jak wszelkiej etyki zawodowej, jest wytyczanie 

norm i zasad określających, jak powinny zachować się osoby tworzące 
daną grupę zawodową”, zob. s. zakrzewski, Etyka dziennikarska, [w:] 
Dziennikarstwo od kuchni, red. a. niczyperowicz, poznań 2001, s. 210; 
także l. lakomy, Etyczne granice współczesnego dziennikarstwa, [w:] Media 
a polityka, red. m. szpunar, rzeszów 2007, s. 227. jak podkreśla Tadeusz 
kononiuk, etyka zawodowa, należąca do najstarszych etyk, ma swoje uza-
sadnienie w tradycji i powinna regulować zachowania związane z takimi 
wartościami, jak prawda, wolność i godność. zob. T. kononiuk, Etyczne 
dziennikarstwo, [w:] Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej, 
red. a. herman, Wrocław 1998, s. 116–117. por. także m. D. baylet, Pro-
fessional ethics, belmond 1989; D. E. Wueste, Professional ethics and social 
responsibility, lauham 1994; T. łabieniec, Etyka – etyka zawodowa – prawo. 
Zarys problematyki, „prokurator” (2002) nr 2.

20 m. Dożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006, 
s. 36–37; zob. także j. pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, 
s. 21.

21 zob. m. kunczik, a. zipfel, Wprowadzenie do nauki o dzienni-
karstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000, s. 101.
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granic moralnych zachowań w treści kodeksów etycznych. 
W literaturze podkreśla się, że tworzenie kodeksów etyki 
zawodowej to z jednej strony symptom środowiskowej me-
galomanii, z drugiej – przejaw wygórowanych aspiracji za-
wodowych i ukrytych kompleksów wobec tych grup, które 
z racji pełnionych ról społecznych cieszą się szczególnym 
prestiżem i od dawna posiadają zbiory norm etycznych re-
gulujących ich działalność, jak np. lekarze, adwokaci, no-
tariusze, architekci. Tak więc tworzenie kodeksu etyki za-
wodowej jest z jednej strony przejawem potrzeby awansu 
społecznego określonego zawodu, z drugiej jednak zdaje 
się wynikać z pewnej mody, której ulegają najróżniejsze 
środowiska zawodowe22. 

kodeksy etyki z natury rzeczy wskazują jak powinni 
postępować przedstawiciele jakiegoś zawodu, wypełniając 
swoje funkcje. Treść ich jest z jednej strony skierowana do 
określonej grupy zawodowej, z drugiej zaś do kontrahen-
tów tej grupy – odbiorców wytwarzanych przez nią dóbr 
lub świadczonych przez nią usług23. Tak więc na podstawie 
treści kodeksu etyki przedstawiciele określonego zawodu 
bądź korporacji winni orientować się, jak mają postępo-
wać, a osoby spoza tego zawodu, wchodzące w interakcje 
z jego przedstawicielami, mogą się dowiedzieć, jakie stan-
dardy obowiązują ich kontrahentów. liczba kodeksów etyki 
dziennikarskiej – noszących różne nazwy i występujących 
także jako: „karty mediów”, „karty dziennikarstwa”, „karty 
etyczne”, „deklaracje praw i obowiązków” itd. – stale ro-
śnie zarówno w polsce, jak i na świecie. Wszechobecność 
kodeksów etyki nie świadczy jednak wcale o ich potrze-

22 n. g. E. harris, Codes of kondukt for journalist, [w:] Ethical issues 
in journalism and the media, red. a. belsey, r. Chadwick, london–new 
york 2006, s. 62.

23 I. lazari-pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] 
Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992, s. 84.
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bie i pożytkach, jakie niosą. niewątpliwie jednak kodek-
sy etyki zwiększają wiarygodność określonego zawodu, 
przyczyniając się pośrednio do sukcesu finansowego jego 
przedstawicieli. Dotyczy to także zawodu dziennikarskie-
go24. nie sposób jednak zaprzeczyć, że wielu dziennika-
rzy i znaczące grono medioznawców kwestionuje wszelkie 
korzyści płynące z istnienia i tworzenia kodeksów etyki 
dziennikarskiej, uznając je za zbędne samoograniczenia 
i niepotrzebne zobowiązania. podnoszą oni, że dziennika-
rze to ludzie o szczególnej wrażliwości, wyostrzonym zmy-
śle moralnym i poczuciu przyzwoitości, którym to cechom 
dają dojść do głosu wykonując swój trudny i odpowiedzial-
ny zawód25. krytykując potrzebę tworzenia kodeksów etyki 
dziennikarskiej, zwraca się także często uwagę na fakt, że 
mają one zwykle charakter ogólnikowy, są mało konkretne, 
także trudno w ich treści znaleźć wskazówki potrzebne dla 
rozwiązywania nie tylko bardziej złożonych sytuacji, ale 
nawet codziennych wątpliwości. niekiedy podnosi się, że 
istnienie kodeksów to usankcjonowana forma autocenzury, 
ograniczająca suwerenność dziennikarza, a w konsekwen-
cji – wolność słowa. zauważa się także, iż kodeksy stępiają 
wrażliwość etyczną, poczucie indywidualnej odpowiedzial-
ności, tworząc niebezpieczne mechanizmy kontroli, sprzy-
jając konformizacji społeczeństwa26. 

W powstawaniu kodeksów etyki dziennikarskiej do-
strzega się także przejaw braku poczucia bezpieczeństwa 

24 C.-j. bertrand, Deontologia mediów, tłum. T. szymański, War-
szawa 2007, s. 71; T. sasińska-klass, Etyka zawodów medialnych, czyli jak 
zachowywać się przyzwoicie w świecie mediów, [w:] Komunikatorzy. Wpływ, 
wrażenie, wizerunek red. a. Drzycimski, Warszawa–bydgoszcz 2000, 
s. 333n.

25 m. kunczik, a. zipfel, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 100–103. zob. 
także C. g. Christians, T. l. Covert, Teaching ethics in journalism education, 
New York 1980, s. 30–31.

26 Ch. frost, Media ethics and self-regulation, harlow 2000, s. 95.
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i formę obrony przed narastającymi falami niechęci i nie-
ufności odbiorców. W literaturze podaje się w wątpliwość 
możliwość przyczyniania się kodeksów etyki do podniesie-
nia poziomu moralności dziennikarskiej w praktyce. Widzi 
się w nich wygodny dla mediów mechanizm, którego ist-
nienie ma przekonać opinię publiczną, że środki przeka-
zu i pracujący w nich dziennikarze nie potrzebują żadnej 
kontroli, gdyż legitymują się wysokimi standardami moral-
nymi i wypracowanymi metodami samokontroli27. zdaniem 
niektórych badaczy kodeksy etyki dziennikarskiej służą 
w większym stopniu budowaniu obrazu pracy na zewnątrz 
niż wewnętrznemu regulowaniu zachowań dziennikar-
skich. Wskazuje się, że powstawanie kodeksów dziennikar-
skich jest konsekwencją tego, że moralność deklarowana 
nie przekłada się wprost na praktykę moralną. Deklaracje 
moralne mają to do siebie, że można je bez większego ry-
zyka upublicznić, głosząc nierealistyczne hasła i obiecując 
wypełnienie zobowiązań, którym w praktyce nie sposób 
zadośćuczynić. 

Wskazuje się, że permanentne niedochowywanie stan-
dardów etycznych przez dziennikarzy pozwala na sformu-
łowanie wniosku, że kodeksy etyki służą dziennikarzom 
przede wszystkim do promowania własnego środowiska28, 
kreowania obrazu prasy na zewnątrz, a nie regulacji zacho-

27 T. laitila, Journalistic codes of ethics in Europe, [w:] Communica-
tion theory & research…, dz. cyt., s. 194; D. pritchard, m. peroni morgan, 
Impact of ethic codes in judgements by journalists: A natural experiment, 
„journalism Quarterly” (1989) nr 66, s. 47.

28 j. jastrzębski, Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, 
Wrocław 2009, s. 107–108; tenże, Kodeksy etyki dziennikarskiej jako narzę-
dzie promowania własnego środowiska, [w:] W lustrze. Wizerunek mediów 
własnych, red. I. borkowski, a. Woźny, Wrocław 2002, s. 213. na sytuację 
tę zwracał także uwagę w odniesieniu do dziennikarstwa telewizyjnego 
p. bourdieu – zob. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2009, 
s. 107.
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wań dziennikarskich. Tworząc kodeksy, w mniejszym lub 
większym stopniu zdają oni sobie sprawę, że wprowadzenie 
w życie treści zawartych w nich norm jest niezmierne trud-
ne, a odpowiedzialność za obietnice i deklaracje niemożliwa 
do wyegzekwowania wobec braku jakichkolwiek sankcji ad-
ministracyjnych bądź organizacyjnych. W literaturze sami 
dziennikarze i większość medioznawców rozpływa się w za-
chwytach nad szczytnymi hasłami kodeksów etyki, wskazu-
jąc że ustalają one wysokie standardy moralne, ochraniają 
informatorów dziennikarzy, dają poczucie bezpieczeństwa 
pracownikom środków przekazu, chronią dobra osobiste, 
eliminują nadużycia i oszustwa29. W treści kodeksów etyki 
odnaleźć można te same fundamentalne zasady, identyczne 
zakazy i odwołanie się do podobnych podstawowych war-
tości. Wskazuje się w nich zwykle, że dziennikarz ma być 
kompetentny, niezależny, lojalny, uczciwy, prawdomówny, 
dokładny, szanujący dobra osobiste, w szczególności god-
ność, innych osób. podkreśla się, że ma nie kłamać, nie 
dopuszczać się plagiatów, służyć prawom człowieka, szano-
wać demokrację, inicjować publiczną debatę, dbać o kulturę 
słowa30. W doktrynie zauważa się, że w europejskich kodek-
sach szczególnie akcentuje się prawdomówność, uczciwość, 
szacunek dla prywatności, odpowiedzialność wobec opi-
nii publicznej, niezależność, nieprzekupność, lojalność, 
bezinteresowność, potrzebę oddzielania faktów od opinii, 
konieczność ochrony zawodowej integralności środowi-
ska, potrzebę ochrony wolności słowa i przekonań, niezbęd-
ność poszanowania prawa autorskiego31. Tak więc kodeksy 
nie wychodzą poza wskazania dekalogu, przy czym gene-

29 a. D. gordon, j. m. kittross, j. T. merrill, C. reuss, Controversiest 
in media ethics, new york 1999, s. 58. 

30 T. j. bertrand, Media ethics & accountability systems, new 
brunswick–london 2000, s. 44–45.

31 T. laitila, Journalistic…, dz. cyt., s. 198n.
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rowane przez nie treści mają charakter publicystycznych 
oczywistości bądź etycznego banału32. podkreśla się, że ko-
deksy etyki dziennikarskiej służą bardziej tworzeniu obrazu 
prasy na zewnątrz niż regulacji zachowań dziennikarskich. 
ukrytym celem ich istnienia jest autopromocja środowiska, 
konkretnego tytułu, redakcji, grupy zawodowej itd. zawód 
dziennikarza ukazywany jest jako zaszczytna służba, a sam 
żurnalista – jako osoba spełniająca ważną misję, działająca 
z powołania, która bezinteresownie służy społeczeństwu, 
dobru publicznemu, a przede wszystkim – prawdzie, prawu 
i sprawiedliwości. W praktyce wielokrotnie można się prze-
konać, że jest inaczej. zauważa się, że dzięki kodeksom śro-
dowisko dziennikarskie z łatwością może zasłonić się przed 
publiczną krytyką, powołując się na slogany zawarte w ich 
treści. Warto przy tym zauważyć, że rozwiązania kodeksów 
etyki dziennikarskiej pomijają prawa i obowiązki właści-
cieli tytułów prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych, 
a to właśnie oni poprzez swoje decyzje mogą dopuszczać 
się – i w praktyce dopuszczają się – naruszeń nie tylko za-
sad etycznych, ale i częstokroć norm prawnych. Dziennika-
rze nader często są w praktyce tylko narzędziami w ich ręku.

W literaturze podkreśla się, że w systemach demokra-
tycznych, w których wolność prasy jest prawnie zagwaran-
towana, dostrzec można zjawisko katodycznej legitymizacji 
władzy, wynikające z funkcji kontrolnych, jakie spełniają 
dziennikarze wobec organów władzy publicznej33. Ten stan 
rzeczy, określany czasem jako zjawisko „przeniesienia wła-
dzy”34, może następować w dwóch formach. po pierwsze, 
w wyniku świadomej „koncesji” udzielanej przez władze 

32 j. jastrzębski, Na rynku wartości…, dz. cyt.,, s. 107–108.
33 a. jaskiernia, Profesjonalizm dziennikarzy a swoboda debaty pu-

blicznej w mediach, [w:] Media masowe w praktyce społecznej, red. j. W. ada-
mowski, D. Waniek,Warszawa 2007, s. 190.

34 T. goban-klas, Media: od „czwartej” do „pierwszej” władzy?, [w:] 
Media, władza, prawo, red. m. magowska, kraków 2005, s. 21.
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publiczne, najczęściej per facta concludentia bądź – co wy-
raźnie rzadsze – w formie odpowiednich zapisów w aktach 
normatywnych. po drugie, poprzez stopniowe „zawłaszcza-
nie” sobie władzy kontrolnej przez dziennikarzy, przy mniej 
lub bardziej dobrowolnej akceptacji tego stanu rzeczy przez 
władze publiczne, bezradne wobec akceptacji takowych 
uzurpacji ze strony opinii publicznej35. Część badaczy zwra-
ca uwagę, że środki przekazu i zatrudnieni w nich dzienni-
karze wprawdzie wpływają na wzrost wiedzy i świadomości 
obywatelskiej36, a także obywatelskiego zaangażowania37, 

35 W kwestii konceptualizacji opinii publicznej, wzajemnego sto-
sunku środków przekazu i opinii publicznej, obywatelskich reprezentacji 
opinii publicznej por. niezwykle kompetentne studium r. szweda Repre-
zentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, lublin 2011, s. 113–144, 
145–155 oraz 195–282. por. także j. habermas, Strukturalne przeobrażenie 
sfery publicznej, Warszawa 2005, s. 103; r. E. park, The crown and the public, 
Chicago 1972. W literaturze podkreśla się, że istnieje symbioza mediów 
i opinii publicznej, przy czym dostrzega się poważne przeszkody utrud-
niające realizację postulatów normatywnych. m. gurevitch, j. g. blumer, 
Political communications systems and democratic values, [w:] Democracy and 
the mass media, red. j. lichtenberg, Cambridge 1990, s. 269–287; j. Curran, 
Mass media and democracy revisited, [w:] Mass media and society, red. j. Cu-
rran, m. gurevitch, london 1996, s. 81–119; D. yankelovich, Coming to 
public judgement. Making democracy work in a complex world, syracuse 1991.

36 W. p. Eveland, D. a. scheufele, Connecting news media use with 
gaps in knowledge and participation, „political Communication” (2000) 
nr 17, s. 215–237; D. a. scheufele, Examinating differential gains from mass 
media and their implication for participatory behavior ,„Communication 
research” (2002) nr 29, s. 46–65; D. a. scheufele, b. hardy, D. brossard, 
I. Waismel-manor, E. C. nisbet, Democracy based on difference: examining 
the links between structural heterogeneity, heterogeneity of discussion networks, 
and democratic citizenship, „journal of Communication” (2006) nr 56, 
s. 728–753.

37 k. stamm, a. Emig, m. hesse, The contribution of local media to 
community involvement, „journalism & mass Communication Quarterly” 
(1997) nr 74, s. 97–107; D. a. scheufele, j. shanahan, s. kim, Who cares 
about their local politics? Media influences on local political involvement, issue 
awareness, and attitude strength, „journalism & mass Communication 
Quarterly” (2002) nr 79, s. 427–444; r. mattes, m. bratton, Learning about 
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ale nader często stają się dyspozycyjne wobec władzy wyko-
nawczej bądź ustawodawczej. pełnią rolę „pieska salonowe-
go” (lapdog) bądź strażnika „interesu elit” (guard dog), a nie 
strażnika wartości demokratycznych i „psa łańcuchowego” 
(watchdog), chroniącego te wartości38. zauważa się wreszcie, 
że dziennikarze, a poprzez nich środki przekazu, obniżają 
standardy demokratyczne, gdyż przedstawiają rzeczywi-
stość, skupiając się na wątkach sensacyjnych i plotkach39, 
ukazują politykę jako grę, a obywateli jako przedmiot roz-
grywki40, przez co przyczyniają się do irytacji i zniechęce-
nia obywateli41 oraz politycznego cynizmu42.

szukając odpowiedzi na pytanie, jaki charakter ma za-
wód dziennikarza i według jakich zasad winna być przepro-
wadzona rekrutacja do niego, wypracowano w polsce trzy 
dość mocno różniące się koncepcje. pierwsza z nich wiąże 
zawód dziennikarza z pozostawaniem w stosunku pracy 
z redakcją. Druga stwierdza, że dziennikarzem jest ten, kto 
faktycznie wykonuje ten zawód. Trzecia, w przeszłości dość 
mocno lansowana, zasadzała się na uznawaniu za dzienni-
karzy jedynie członków dziennikarskiego stowarzyszenia. 

democracy in Africa: Awareness, performance, and experience, „american jo-
urnal of political science” (2007) nr 51, s. 192–217; s. h. Chaffee, s. Ward, 
l. Tipton, Mass communication and political socialization, „journalism 
Quarterly” (1970) nr 47, s. 647–659.

38 g. a. Donohue, p. j. Tichenor, C. n. olien, A guard dog perspective 
on the role of media, „journal of Communication” 45 (1995) nr 2, s. 115–132.

39 s. barnett, Will a crisis in journalism provoke a crisis in democracy?, 
„The political Quarterly” (2002) nr 73, s. 400–408.

40 C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa 2000, 
s. 72.

41 m. schudson, The concept of politics in contemporary U.S. journa-
lism, „political Communication” 24 (2007) nr 2, s. 131–142; T. E. patterson, 
Doing well and doing good: How soft news and critical journalism are shrinking 
the news audience and weakening democracy – And what news outlets can do 
about it, Cambridge 2000.

42 j. n. Cappella, k. h. jamieson Spiral of cynism. The press and the 
public good, new york 2010.
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środowisko wydawców prasy i w pewnym stopniu re-
daktorów naczelnych zdaje się hołdować postawie tzw. „ta-
lentyzmu” sprowadzającego się do poglądu, iż w gruncie 
rzeczy nie jest ważne przygotowanie zawodowe, nieistotne 
są kwalifikacje moralne, a liczy się talent, cecha nieuchwyt-
na, niemierzalna, którą się posiada albo nie. prawo do oce-
ny posiadania takiego talentu przez adepta dziennikarstwa 
uzurpują sobie redaktorzy naczelni i wydawcy. przy czym 
nie informują oni zainteresowanych, ani w ogóle nikogo, 
jakimi kryteriami się kierują i czy takowe kryteria rzeczy-
wiście istnieją. krytykując korporacjonizm środowisk lekar-
skich i prawniczych, wydawcy prasy nie chcą dostrzec przy-
słowiowej belki w swoim oku, widząc tylko źdźbła, a może 
także belki, w oczach pozostałych. Czym jednak tłumaczyć 
fakt, że wybitnie zdolni studenci nie dostają się w ogóle do 
wymarzonych przez siebie redakcji lub zmuszeni są podjąć 
pracę na podrzędnych stanowiskach, nieodpowiadających 
ich aspiracjom i możliwościom. Ich zgryzoty z tym zwią-
zane znają tylko najbliżsi, czasem niektórzy wykładowcy 
uniwersyteccy, którzy znajdą czas i ochotę, aby wysłuchać 
zwierzeń o upokarzających praktykach mobbingu i mole-
stowaniu seksualnym. oczywiście nie ma dziennika bądź 
czasopisma, które by tego rodzaju treści gotowe było wydru-
kować. zresztą opublikowanie ich ze wskazaniem nazwisk 
zainteresowanych stanowiłoby dla nich „śmierć zawodową”, 
nie mówiąc już o konieczności udowodnienia swoich racji 
w procesach o ochronę dóbr osobistych.

biegunowo inną od „talentyzmu” koncepcją zawodu 
dziennikarskiego jest postawa „formalistyczna”, której zda-
ją się hołdować niektórzy przedstawiciele społeczności 
akademickiej. jednym z bardziej spektakularnych jej przeja-
wów był projekt prawa prasowego, autorstwa prof. bogdana 
michalskiego, który spotkał się z niezwykle ostrą krytyką 
ze strony środowisk dziennikarskich, mimo że znany był 
w całości tylko nielicznym. zakładał on, iż prawo do wy-
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konywania zawodu dziennikarza będą miały osoby legity-
mujące się wyższym wykształceniem i zakończoną egzami-
nem aplikacją dziennikarską43.

W literaturze zauważa się, że w systemach prawnych 
rozmaitych państw europejskich występują rozwiązania 
zgłaszane w polsce bądź w formie projektów aktów norma-
tywnych, bądź rozważane jedynie w doktrynie. W niektó-
rych akcentuje się konieczność odbycia stażu zawodowe-
go i uzyskania karty zawodowego dziennikarza (francja, 
belgia) oraz wykazanie, że działalność dziennikarska ma 
charakter ciągły, systematyczny i stanowi główne źródło 
dochodów (francja). We Włoszech dziennikarzem może 
zostać osoba legitymująca się odpowiednim poziomem 
kwalifikacji, potwierdzonym faktem ukończenia szkoły 
wyższej i pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego. 
W hiszpanii dziennikarz musi uzyskać wpis na listę człon-
ków korporacji zawodowej o zasięgu ogólnokrajowym44. 
podkreśla się przy tym, że nie istnieje jedna, wspólna dla 
wszystkich systemów prawnych, definicja zawodu dzienni-
karza45.

43 b. michalski, Prawo prasowe. Projekt wstępny z uzasadnieniem, 
Warszawa 1996, egz. powielony, szczególnie art. 13 i 56; także tenże, 
Projekt przedwstępny prawo prasowe, Warszawa 1995, szczególnie art. 12, 13 
i 56. W gruncie rzeczy ze zbliżoną koncepcją wystąpiła część środowiska 
dziennikarskiego związana ze stowarzyszeniem Dziennikarzy polskich, 
wsparta autorytetami kilku uczonych. Wychodząc z analizy art. 17 
konstytucji, pozwalającego na tworzenie samorządów zawodowych, 
reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i spra-
wujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony, twórcy tej koncepcji stanęli na 
stanowisku, że dziennikarze wykonują zawód zaufania publicznego, 
w związku z czym powinni posiadać samorząd zawodowy.

44 j. Taczkowska, Zawód – dziennikarz. Regulacje prawne wybranych 
państw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych, poznań–
opole 2011, s. 8–9.

45 m. mathien, Les journalistes – historie, pratique et enjeux, paris 
2007.
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zauważając, że modele dziennikarstwa, a także kon-
cepcje uprawiania zawodu dziennikarza różnią się dość 
poważnie od siebie, podkreśla się, że dziennikarstwo eu-
ropejskie jest wyraźnie odmienne od tego, jakie jest zna-
ne chociażby w stanach zjednoczonych46. Dostrzega się 
przy tym „sprzeczność między teoretyczną mądrością 
rozpowszechnianą wśród większości pracowników me-
diów”, sprowadzającą się do twierdzenia, że dziennikarze 
powinni być neutralni i niezależni od władzy, a praktyką, 
w której normą jest to, iż dziennikarze powiązani są z róż-
nymi grupami wpływów i reprezentują ich interesy. mimo 
zapewnień o obiektywizmie, stanowiska poszczególnych 
dziennikarzy są korygowane przez polityczne zapatrywa-
nia redakcji przedsiębiorstw medialnych47. Współcześnie 
wskazuje się, że dziennikarstwo europejskie odróżnia od 
innych to, że cechuje je „wciąż silne powiązanie z polityką 
i aktorami politycznej sceny oraz zideologizowane i inter-
pretacyjne podejście do praktyki zawodu”48.

rodzi się pytanie, czy dziennikarstwo jest zawodem, 
a jeśli tak, to jaki jest jego status, charakter, kryteria i zasa-
dy dostępu do niego. pochodnymi są pytania o zasady za-

46 zwrócił na to uwagę jeszcze alexis de Tocqueville, podkreśla-
jąc, że „pozycja dziennikarzy w stanach zjednoczonych jest w zasadzie 
niezbyt wysoka, wykształcenie pobieżne, a sposób myślenia często 
pospolity”, i dodając, że esprit de corps amerykańskiego dziennikarstwa 
polega na prostackim i prymitywnym wykorzystywaniu namiętności 
czytelnika, na rezygnowaniu z idei po to, by łatwiej dobrać się do ludzi, 
na wyciąganiu na jaw faktów z ich prywatnego życia, na demaskowaniu 
ich słabości i błędów”. zob. a. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, 
przeł. b. janicka, m.król, Warszawa 2005, s. 166. nie można dzisiaj 
powstrzymać się od gorzkiej refleksji, iż te cechy dziennikarstwa amery-
kańskiego znajdują coraz bardziej trwałe obywatelstwo w dziennikarstwie 
większości państw europejskich.

47 k. Williams, Media w Europie, tłum. a. piwnicka, Warszawa 
2008, s. 98.

48 k. Williams, Media…, dz. cyt., s. 106.
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trudniania, wynagradzania oraz możliwości skorzystania 
z rozmaitych zabezpieczeń społecznych. Dziennikarstwo 
rodziło się i rozwijało wraz z powstaniem i rozwojem pra-
sy drukowanej. W ciągu ostatnich 50 lat, w sposób często 
niezauważalny dla samych dziennikarzy, wraz z rozwojem 
nowych środków przekazu – najpierw radia, potem telewi-
zji, wreszcie internetu i tzw. nowych mediów role pełnione 
przez dziennikarzy uległy istotnym zmianom. pogłębiają-
ca się specjalizacja pracy dziennikarskiej spowodowała, 
że zaczęto wieścić śmierć tego zawodu49. stanowisko to, 
jakkolwiek dość rozpowszechnione, ma swoich znaczą-
cych oponentów, którzy podkreślają, że dziennikarze na-
dal są potrzebni, chociaż ich pozycja w społecznym ukła-
dzie wyraźnie się zmieniła50, większość autorów zauważa, 
iż zmieniły się jedynie zasady wykonywania pracy przez 
dziennikarza51. podnosi się niekiedy, że dziennikarstwo 
zmienia swój charakter, ewoluując w kierunku pracy ze-

49 b. zelier, Taking journalism seriously, london 2004. p. j. ander-
son, g. Ward, Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, tłum. 
a. piwnicka, Warszawa 2010, s. 34. akcentuje się przy tym, że dziennikar-
stwo staje się zbędne wskutek wewnętrznych i zewnętrznych zmian, jakie 
przyniosła nowa technologia, co spowodowało, że dziennikarz przestał 
pełnić szczególną rolę w komunikacji między obywatelem a rządem. zob. 
k. Williams, Media w Europie…, dz. cyt., s. 99. podobny pogląd prezentują 
z. bauer i a. Wojach w pracy Kształcenie dziennikarzy czy edukacja me-
dialna? Technologia – poznanie – komunikacja, [w:] Teoria, praktyka, etyka. 
O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie, red. a. siewierska-Chmaj, 
rzeszów 2005, s. 80.

50 E. bendyk, Dziennikarz w postmodernistycznym świecie mediów, 
[w:] Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, red. s. mocek, Warszawa 2005. 

51 a. szostkiewicz, Zapasy z Golemem, [w:] Dziennikarstwo, media, 
społeczeństwo, red. s. mocek, dz. cyt., s. 113n; m. Czyżewski, Rola dzien-
nikarza w dyskursie publicznym, [w:] Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, 
red. s. mocek, dz. cyt., s. 61n; T. płudowski, Dziennikarstwo i środki maso-
wego przekazu w rynkowym społeczeństwie demokratycznym; krytyka modelu 
amerykańskiego, [w:] Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, red. s. mocek, 
dz. cyt., s. 117.
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społowej52. Wskazuje się wreszcie, iż doszło do głębokiego 
rozłamu w ramach zawodu, w efekcie którego wyłoniły się 
dwie grupy dziennikarzy: z jednej strony profesjonaliści, 
widzący w dziennikarstwie szczególne posłannictwo, oraz 
media workerzy, akcentujący w pierwszym rzędzie potrze-
bę sprawności zawodowej53. Według innych koncepcji 
media workerzy to pracownicy redakcji posiadający formal-
nie status dziennikarza, których uprawnienia i zadania 
zawodowe są dość wąskie, gdyż winni dostarczać jedynie 
informacji, których najczęściej sami nie opracowują i nie 
przygotowują do publikacji. W tym ujęciu gromadzenie, re-
dagowanie informacji, jej adiustacja i weryfikacja, a także 
kolaudowanie materiału i podejmowanie decyzji o czasie 
i miejscu publikacji należy do redaktorów. 

klasyczną formą uprawiania dziennikarstwa były nie-
wątpliwie informowanie, potem różne formy publicystycz-
ne, poczynając od komentowania, poprzez esej, wywiad, 
do felietonu i reportażu54. W ramach gatunków dziennikar-

52 j. pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2009, s. 82.
53 b. nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 

2011, s. 94; j. załubski, Dziennikarz czy media-worker? Ewolucja zawodu, 
[w:] j. załubski, Media bez tajemnic, Warszawa 2002, s. 195–210. na 
potrzebę rozróżnienia między dziennikarzem a pracownikiem mediów 
zwrócił uwagę na gruncie polskiego systemu ryszard kapuściński, zob. 
k. janowska, p. mucharski, Zawód: dziennikarz, „Tygodnik powszechny” 
(„kontrapunkt”) z 3 VI 2001, s. 12–13. W laudacji wygłoszonej podczas 
nadania autorowi Lapidarium tytułu doktora honoris causa uniwersytetu 
Warszawskiego prof. jan miodek zwrócił uwagę, że ryszard kapuściński 
„uświadamiał, że dziennikarz musi mieć w sobie poczucie misji, a misja 
to coś takiego, czego owoce wychodzą poza nas samych. prawdziwy 
dziennikarz traktuje swój zawód jako sposób życia, część tożsamości. 
owszem, on się utożsamia ze swoim zawodem! on ma w sobie judymową 
pasję, a przede wszystkim etyczną nadwyżkę”. fragmenty wspomnianej 
laudacji zamieściła „gazeta Wyborcza” z 16 XI 2001, s. 16.

54 zob. w tym przedmiocie: m. Wojak, Gatunki prasowe, lublin 
2004, s. 10–38; tejże, Analiza gatunków prasowych, lublin 2008, s. 12–16 
i 82–92; k. Wolny-zmorzyński, a. kaliszewski, W. furman, Gatunki 
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skich wyodrębnia się więc przekazy informacyjne i publi-
cystyczne. Dokonując tego podziału, bierze się pod uwagę 
zarówno treść i formę, jak i funkcję przekazu. niektórzy 
podkreślają przy tym, iż decydujące znaczenie ma moty-
wacja dziennikarza55, nie zauważając jednak, że jest to kry-
terium niezwykle subiektywne i trudne do ustalenia przez 
zewnętrzny podmiot badający. 

stopniowo jednak dziennikarz przestawał być infor-
matorem bądź komentatorem, stając się „komunikatorem”, 
którego celem jest chęć sprostania oczekiwaniom odbior-
ców, a nie dążenie do przekazania informacji. Według wie-
lu medioznawców skutkiem tej sytuacji była rezygnacja 
z obiektywizmu, dbałość o formę, a nie o treść przekazu, 
a także stosowanie uproszczeń56. konstatuje się przy tym, 
że tradycyjne funkcje dziennikarstwa ewoluują w kierunku 
niezgodnym z interesem społeczeństwa57. 

Dostrzegając, iż zawód dziennikarza podlega zmia-
nom, wyodrębniano w literaturze dziennikarstwo neutral-
no-obiektywne i społecznie zaangażowane58. podejmując 

dziennikarskie. Teoria i praktyka , Warszawa 2006, s. 24–34 i 36–123; 
z. bauer, Gatunki dziennikarskie, [w:] z. bauer, Dziennikarstwo wobec 
nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, kraków 2009, s. 329–350; por. 
także: l. olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006; m. Chy-
liński, s. russ-mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2007; W. godzic, Tele-
wizja i gatunki. Po wielkim bracie, kraków 2004; a. boyd, Dziennikarstwo 
radiowo-telewizyjne, kraków 2006.

55 b. hennessy, Dziennikarstwo publicystyczne, przeł. a. sadza, 
kraków 2009, s. 35.

56 r. rieffel, Vers un journalisme mobile et polyvalent, „Quaderni” 
(2001) nr 45, s. 15.

57 p. j. anderson, g. Ward, Przyszłość dziennikarstwa…, dz. cyt., 
Warszawa 2010, s. 35.

58 m. kunczik, a. zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie 
i komunikowaniu, Warszawa 2000, s. 86. Dokonując tego podziału, zwra-
cano jednak uwagę, że dziennikarz może uważać się za zobowiązanego 
do obiektywnego informowania i jednocześnie do uprawiania publicystki 
zaangażowanej społecznie. Wyróżniano przy tym dziennikarstwo powia-
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próbę wyróżnienia różnych typów dziennikarstwa, wska-
zuje się zwykle jako kryterium podziału rodzaj pełnionej 
funkcji w strukturze redakcji, wyróżniając redaktorów 
naczelnych, redaktorów i zwykłych dziennikarzy. biorąc 
pod uwagę środek przekazu, wyróżnia się dziennikar-
stwo pełnione w prasie drukowanej, radiowe, telewizyjne 
i internetowe. mając na względzie specjalistyczną wiedzę 
i przygotowanie dziennikarza, wymienia się dziennika-
rzy sportowych, ekonomicznych (gospodarczych), praw-
nych, politycznych, sprawozdawców parlamentarnych, 
muzycznych itd. szczególne zadania realizowane przez 
poszczególnych dziennikarzy pozwalają na wyróżnienie 
sprawozdawców sądowych59, dziennikarzy śledczych60, 

damiające, adwokackie, śledcze, mediacyjne, pedagogiczne i naukowe 
(precyzyjne): m. kunczik, a. zipfel, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 86–89.

59 j. sobczak, Dziennikarz – sprawozdawca sądowy. Prawa i obo-
wiązki, Warszawa 2000; tenże, Pułapki prawnicze i językowe w sprawoz-
dawczości sądowej, [w:] D. Wadowski (red.), Kultura. Media. Społeczeństwo. 
Księga jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv, 
lublin 2007, s. 729–742; tenże, Dylematy sprawozdawczości sądowej, [w:] 
D. kala (red.), Wymiar sprawiedliwości a media. Jawność życia publicznego 
i prawo do informacji, bydgoszcz 2006, s. 63–88; j. sobczak, g. Tylec, 
Wymiar sprawiedliwości a media, Warszawa–opole 2012; o. krajniak, 
Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej, Toruń 2004; k. kakareko, Stan-
dardy wolności i słowa w odniesieniu do relacji prasowych z działań wymiaru 
sprawiedliwości w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
[w:] j. sobczak, g. Tylec, Wymiar sprawiedliwości a media, Warszawa–opole 
2012, s. 179–196; m. filar, Dziennikarstwo sądowe – podstawowe problemy 
odpowiedzialności karnej, [w:] Wymiar sprawiedliwości a media. Jawność 
życia publicznego i prawo do informacji, red. D. kala, bydgoszcz 2006, 
s. 101–110.

60 m. palczewski, m. Worsowicz (red.), Dziennikarstwo śledcze. 
Teoria i praktyka w Polsce, Europie i w Stanach Zjednoczonych, łódź 2006; 
m. palczewski, m. Worsowicz (red.), O dziennikarstwie śledczym. Normy, 
zagrożenia, perspektywy, łódź 2009; W. adamczyk, Amerykańskie archetypy 
dziennikarstwa śledczego, poznań 2008; j. sobczak, Dziennikarstwo śledcze 
i prowokacja dziennikarska, [w:] Media a polityka, red. m. szpunar, rzeszów 
2007, s. 55–74; j. sobczak, Granice prawne dziennikarstwa śledczego, [w:] 
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korespondentów wojennych61, korespondentów zagranicz-
nych. odrębny charakter ma działalność dziennikarzy 
specjalizujących się w fotografii prasowej, zarówno o cha-
rakterze informacyjnym, jak i publicystycznym62. z racji 
posiadania specjalistycznych umiejętności zawodowych 
wyróżnia się prezenterów, spikerów, komentatorów, fe-
lietonistów itd. ze względu na pełnienie określonych ról 
w strukturze organizacyjnej w redakcji wymienia się se-
kretarza redakcji, kierownik działu, depeszowca, dzien-
nikarza kroniki towarzyskiej63. niekiedy wyróżnia się 
także – z racji formuły pełnienia zawodu, obok dzienni-
karstwa informacyjnego i publicystycznego – dziennikar-

a. kasińska-mertyka, k. kasowska-pedrycz (red.), Socjotechnika w poli-
tyce – wczoraj i dziś, t. 1, kielce 2009, s. 105–123.

61 zob. w tym przedmiocie: j. sobczak, Korespondent wojen-
ny – ramy prawne i praktyka, [w:] W. piątkowska-stepaniak, b. nierenberg 
(red.), Wojna w mediach, opole 2007, s. 249–270; tenże, Korespondent wojen-
ny a prawa człowieka, [w:] Korespondent wojenny. Etyka – historia – współ-
czesność, red. k. Wolny-zmorzyński, j. snopek, W. furman, k. bernat, 
kielce 2012, s. 11–36; j. jastrzębski, Wojna a media, [w:] Korespondent 
wojenny…, red. k. Wolny-zmorzyński, j. snopek, W. furman, k. bernat, 
dz. cyt., s. 37–44; m. hodalska, Etyczne problemy w pracy korespondenta 
wojennego, [w:] Korespondent wojenny…, red. k. Wolny-zmorzyński, j. sno-
pek, W. furman, k. bernat, dz. cyt., s. 45–54; m. hodalska, Korespon-
dent wojenny. Ofiarnik i ofiara we współczesnym świecie, Warszawa 2006, 
s. 60–144; p. grochmalski, Praca dziennikarza w warunkach wojny, [w:] 
Problemy Humanistyki, red. j. silski, s. zakrzewski, „zeszyty naukowe 
Wyższej szkoły nauk humanistycznych i Dziennikarstwa” (1999) nr 4/5, 
s. 73–75; m. hodalska, Korespondent wojenny. Ofiarnik i ofiara we współ-
czesnym świecie, kraków 2006; D. matheson, s. allan, Dziennikarstwo 
wojenne online, Warszawa 2012.

62 k. Wolny-zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie, 
Warszawa 2007; h. latoś, Z historii fotografii wojennej, Warszawa 1995; 
b. michalski, Fotografia prasowa a prawo, Warszawa 1980; W. orżewski, 
Fotograf, fotografia a prawo, Warszawa 2006.

63 por. m. Taczkowska, Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją 
a posłannictwem, bydgoszcz 2012, s. 456.
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stwo „celebryckie”64 oraz dziennikarstwo tabloidowe65. 
zauważa się, że charakterystyczną cechą zawodu dzien-
nikarskiego staje się specjalizacja, łatwo dostrzegana 
w prasie ogólnoinformacyjnej. Tego typu dziennikarstwo 
uprawiane jest przy tym w ramach publicystyki66.

W doktrynie, dążąc do określenia statusu dziennikarza, 
wyróżnia się zwykle model autonomiczny i podporządko-
wania67, wskazując jednocześnie, że dziennikarstwo gene-
ralnie nie spełnia elementarnego dla pojęcia zawodu kry-
terium, „jakim jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji 
i umiejętności, przy jednoczesnym uwzględnieniu donio-
słości zadań publicznych, jakie ustawodawca powierza do 

64 zob. W. godzic, Znani z tego, że są znani: celebryci w kulturze ta-
bloidów, Warszawa 2007, s. 347; j. szylkok-kwas, Kto tu jest gwiazdą? – rola 
dziennikarza na przykładzie rozmów telewizyjnych, [w:] Ludzie polskich 
mediów. Celebryci a redaktorzy, red. k. Wolny-zmorzyński, W. furman, 
b. nierenberg, j. marszałek-kawa, Toruń 2010, s. 33n; j. hajduk-nijakow-
ska, Media dla odbiorcy, odbiorca w mediach, [w:] Ludzie polskich mediów…, 
red. k. Wolny-zmorzyński, W. furman, b. nierenberg, j. marszałek-kawa, 
dz. cyt., s. 10n.

65 a. pensar, Displaying tabloidization. Analysis of Dagen Nyheters 
media coverage on the schoolshootings of Dunblane and the school hostage 
drama of Belsan, [w:] „political science – media & politics”, january 2006, 
s. 5–6. kwestia odpowiedzialności dziennikarzy piszących w tabloidach 
stała się kilkakrotnie przedmiotem rozważań Europejskiego Trybunału 
praw Człowieka. W kwestii tej zob. j. sobczak, Europejskie standardy swo-
body wypowiedzi a fenomen tabloidów – między obowiązkami a odpowiedzial-
nością, „środkowoeuropejskie studia polityczne” (2013) nr 1 (w druku).

66 r. Czamański, Artykuł publicystyczny, [w:] Dziennikarstwo od 
kuchni, red. a. niczyperowicz, poznań 2001, s. 41n; j. baczyński, m. janic-
ki, Publicystyka w prasie. Jak chleb z ekstraktem, [w:] Biblia dziennikarstwa, 
red. a. skworz, a. miziołek, kraków 2010, s. 599–611.

67 Dążąc do odróżnienia modelu autonomicznego od modelu 
podporządkowania, analizuje się zwykle warunki dostępu do zawodu, 
tryb przyznawania tytułu zawodowego, zakres i tryb realizowanych 
zadań, sposób kontroli ich realizacji, status redakcji oraz charakter 
stosunków łączących dziennikarzy i redakcje z wydawcą i podmiotami 
spoza redakcji. j. Taczkowska, Zawód dziennikarza…, dz. cyt., s. 483.
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wykonania dziennikarzom”68. zauważa się, że działalność 
dziennikarską wyróżnia ustawowe umocowanie do podej-
mowania działalności zarówno w zakresie przysługujących 
uprawnień, jak i nałożonych obowiązków, ponadto szcze-
gólne uregulowanie zasad charakteru i zakresu odpowie-
dzialności. zauważa się także, że dziennikarze są wyod-
rębnieni od innych zawodów poprzez przyznanie im tytułu 
dziennikarza. Wyróżnia dziennikarza także to, iż wskazuje 
się strukturę organizacyjno-prawną, w ramach której może 
on wykonywać swoją pracę69. Wypada jednak zauważyć, 
że zaakcentowanie wspomnianych wyżej czterech cech 
działalności dziennikarskiej jest w gruncie rzeczy dość 
sztuczne, gdyż ustawowe umocowanie do podejmowania 
działalności dotyczy również szeregu innych zawodów, 
np. lekarza, księgowego, rewidenta, a nawet taksówkarza. 
Wyodrębnienie dziennikarzy poprzez przyznanie im tytu-
łu zawodowego także nie jest żadną szczególną cechą, zwa-
żywszy że tytułem zawodowym może być stolarz, ślusarz, 
lakiernik czy ratownik medyczny. Wskazanie struktury or-
ganizacyjnej – a jest nią redakcja – także budzi wątpliwości, 
gdyż wielu dziennikarzy, szczególnie tych, którzy parają 
się dziennikarstwem internetowym, wykonuje swoją pracę 
poza redakcją.

zauważa się, że wyznacznikami zawodu dziennikar-
skiego jest osobiste wykonywanie czynności związanych 
z przygotowywaniem materiału do publikacji w prasie, 
istnienie zadań publicznych, których wykonanie wynika 
z dyspozycji ustawy, oraz wykonywanie działalności w ra-
mach struktury organizacyjno-prawnej, jaką jest redakcja70. 
rozwiązanie to nastręcza szereg wątpliwości, gdyż po 
pierwsze, osobiście wykonuje zawód nie tylko dziennikarz, 

68 Tamże, s. 480.
69 Tamże, s. 481.
70 Tamże, s. 482.
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ale także pielęgniarka, tłumacz, malarz itd. zadania pu-
bliczne wskazane dziennikarzowi określone są zwykle na-
der ogólnie, a wykonywanie działalności w ramach redakcji 
nie zawsze w rzeczywistości ma miejsce.

model autonomiczny sytuuje zawód dziennikarza 
wśród zawodów zaufania publicznego, niezależnie od 
tego, czy w rzeczywistości mieści się ten zawód w ramach 
wyznaczonych przez regulacje prawne dla zawodów zaufa-
nia publicznego. założeniem tego modelu jest to, że dzia-
łalność dziennikarska ma charakter prawnie regulowany, 
przy czym sposób wykonywania zawodu i zasady dostę-
pu do niego są prawnie określone. W modelu tym prasa 
definiowana jest poprzez kryterium materialnoprawne 
(dziennikarze i rezultaty ich pracy) oraz funkcjonalne (re-
alizacje działań publicznych). model podporządkowania 
wychodzi z założenia, że dziennikarstwo jest taką samą 
działalnością jak każda inna i nie musi być regulowana 
przez prawo. rezygnuje się więc z regulacji prawnej do-
stępu do zawodu i jego wykonywania. Charakterystyczny 
dla tego zawodu jest związek z organizacją medialną za-
trudniającą dziennikarza. W modelu tym nie odrzuca się 
założenia, że działalność dziennikarska powinna służyć 
interesowi publicznemu, akcentuje się jednak, że obowią-
zek ten ma charakter względny, a podmiotem uprawnio-
nym do ustalania jego treści jest organizacja medialna lub 
dziennikarz71.

na wszystkie te zjawiska nakłada się „gorset prawny”. 
punktem wyjścia musi być odpowiedź na pytanie, czy 
dziennikarstwo jest zawodem, czy też ma charakter służ-
by, powołania bądź misji. odpowiedź na to pytanie jest 
tym trudniejsza, że pojęcie „zawodu” zarówno z punktu 
widzenia socjologicznego, jak i prawniczego wywoływało 
rozliczne spory i wątpliwości. zrelacjonowała je w sposób 

71 Tamże, s. 486–488.
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niezwykle kompetentny, szczegółowy i dokładny krysty-
na Wojtczak72. rozważań tych nie sposób w tym miejscu 
powtarzać. godzi się jednak zauważyć, że na pojęcie za-
wodu składają się najczęściej, w różnych ujęciach, cztery 
elementy, a mianowicie: określony rodzaj aktywności, wy-
magane kwalifikacje, trwały charakter pracy oraz uzyski-
wanie z tej pracy dochodów. W definicjach prawniczych, 
formułowanych zarówno przez ustawodawcę, jak i doktry-
nę, podkreśla się, iż zawód winien obejmować: wynikający 
z podziału pracy zespół czynności, społeczną użytecz-
ność tych czynności, istnienie kwalifikacji (wiedzy i umie-
jętności) niezbędnych do wykonywania wspomnianych 
czynności, dalej systematyczność wykonywania, wreszcie 
to, że są one podstawą uzyskiwania dochodów73. W lite-
raturze zwraca się przy tym uwagę, że zadania przedsta-
wiciela konkretnego zawodu mogą być traktowane szerzej 
lub węziej, ale zawsze winny się mieścić w ramach wy-
znaczonych zakresem określonym dla danego zawodu74. 
przekonująca wydaje się definicja proponowana w litera-
turze przez Wojtczak, według której zawodem jest osobi-
ste wykonywanie wewnętrznie spójnego zbioru czynności 
(zadań), wymagających określonych kwalifikacji (wiedzy 
i/lub umiejętności), systematycznie i odpłatnie na podsta-

72 k. Wojtczak, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z za-
kresu materialnego prawa administracyjnego, poznań 1999, s. 25–108.

73 W. szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1971, s. 109; z. salwa, 
Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1971, s. 135; W. jaśkiewicz, W. piotrow-
ski, Prawo pracy. Zarys wykładów, Warszawa 1970, s. 146; j. szczepański, 
Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową, [w:] Socjologia zawodów, 
red. a. sarapata, Warszawa 1965, s. 15–19; z. kowalewski, Trudności 
definicji pojęcia „zawodu” (na przykładzie zawodu inżyniera), [w:] Zawody. 
Materiały i studia, red. a. sarapata, Wrocław–Warszawa–kraków 1964, 
s. 4n; a. makarczuk, Zawód w ujęciu socjologicznym, Warszawa 1986, s. 13.

74 a. Chobot, Regulacja prawna twórczej pracy badawczej w stosun-
kach pracy, Warszawa 1975, s. 13.
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wie i w granicach obowiązującego porządku prawnego75. 
Wykonywanie zawodu trzeba jednak, jak podkreśla się 
w literaturze, odróżnić od prowadzenia działalności go-
spodarczej, która może przecież polegać także na wykony-
waniu zadań wewnętrznie niespójnych. zawód może być 
wykonywany jedynie osobiście, działalność gospodarcza 
może być prowadzona także za pośrednictwem innych 
osób i nie zawsze wymaga, tak jak zawód, odpowiednich 
kwalifikacji.

jak zauważa Wojtczak, w prawie polskim pojęcie zawo-
du jest definiowane zazwyczaj w odniesieniu do konkret-
nej profesji, chociaż podejmowane są próby definicji abs-
trakcyjnych, odnoszących się do wszelkich zawodów. Taką 
abstrakcyjną, legalną, ogólną definicję zawodu przynosi 
instrukcja nr 58 przewodniczącego komitetu pracy i pła-
cy, w myśl której „przez zawód lub specjalność rozumie 
się oparte na kwalifikacjach (wiadomościach i umiejętno-
ściach) wykonywanie w celach zarobkowych wynikające-
go z podziału pracy zespołu czynności (robót) społecznie 
użytecznych. zawód jest pojęciem szerszym od specjalno-
ści”76.

Trudności w definiowaniu zawodu pogłębia fakt, że 
obok terminu „zawód” w literaturze funkcjonuje pojęcie 
„wolnego zawodu”, a w aktach normatywnych i doktrynie 
także „zawodu zaufania publicznego” i „zawodu regulowa-
nego”. pojęcie wolnego zawodu należy do wyjątkowo kon-
trowersyjnych. nie posiada ono definicji ustawowej (legal-
nej). W umowach zawieranych przez rząd rzeczypospolitej 
polskiej z rządami innych państw w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 

75 k. Wojtczak, Zawód…, dz. cyt., s. 50.
76 omówienie treści instrukcji i legalnej definicji zawodu por. 

k. Wojtczak, Rozważania nad zawodem, „zeszyty naukowe Wszib w po-
znaniu” (1996) nr 1, s. 81–99.
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opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i mająt-
ku stwierdza się, że wolny zawód obejmuje w szczególności 
samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, 
artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również sa-
modzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, 
architektów oraz księgowych77. jak zwróciła na to uwagę 
Wojtczak, w nieobowiązującym już art. 14a ustawy z 26 lip-
ca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
stwierdzono, iż „za dochody uzyskane z wykonywania 
wolnego zawodu, o których mowa w art. 13 pkt 8 i art. 14, 
uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalno-
ści, w szczególności: lekarzy wszystkich specjalności, tech-
ników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, 
ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budow-
lanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy oraz 
księgowych”78. uchylenie zarówno pierwotnej treści art. 13 
pkt 8, jak i art. 14a wspomnianej ustawy wyrugowało całko-
wicie z jej treści pojęcie wolnego zawodu. 

W literaturze podkreśla się, że wolny zawód charaktery-
zuje się tym, że wykonywany jest osobiście, systematycz-
nie, stanowiąc zespół czynności o charakterze umysłowym 
(intelektualnym), wymagając odpowiednich kwalifikacji, 
co nie zawsze równa się ukończeniu studiów wyższych, 
przy czym ma on dawać podstawę utrzymania, a wykony-
wane czynności powinny być społecznie użyteczne, wy-
pełniając misję społeczną oraz chroniąc istotne wartości 
w zakresie interesu publicznego. Innymi słowy, wolny za-
wód odznaczać się powinien tym, że wykonujący go bę-
dzie wypełniał określoną misję społeczną. zauważa się, 
że charakterystyczne dla wolnego zawodu są szczególne 

77 por. z. Wojtczak, Zawód…, dz. cyt., s. 83; l. kamińska, Umowy 
o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania, Warszawa–poznań 1993.

78 Dz.u. 1993 nr 90, poz. 416; zob. także k. Wojtczak, Pojęcie wol-
nego zawodu w świetle prawa, „studia prawnicze” (1998) z. 3–4, s. 123–141.
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stosunki łączące osobę wykonującą taki zawód z kontra-
hentem, dalej – niezależność i samodzielność zawodowa, 
ponoszenie szczególnej odpowiedzialności za ewentualne 
zaniedbania i szkody wyrządzone osobie trzeciej, wresz-
cie istnienie korporacji zawodowej zdolnej do określania 
zbioru zasad etycznego postępowania, gotowej strzec nie-
zależności zawodu oraz sprawować nadzór nad jego wyko-
nywaniem79.

na kwestie związane z charakterem zawodu dzienni-
karskiego, z faktem, czy jest to zawód wolny i czy ma cha-
rakter zawodu publicznego zaufania80, rozziewem między 
chętnie akcentowaną przez dziennikarzy „misją” zawodową 
a „służbą”, której istnienie i potrzebę wykonywania podkre-
śla ustawodawca w treści art. 10 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1984 roku prawo prasowe81, nakłada się warunkowana 
prawnie, i to na poziomie europejskim, zmiana standardu 
swobody wypowiedzi i stopniowe przechodzenie od kon-

79 k. Wojtczak, Zawód…, dz. cyt., s. 84–102; l. kamińska, Umowy 
o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania…, dz. cyt.

80 pojęcie zawodu zaufania publicznego, jakim operuje konsty-
tucja w art. 17 ust. 1, nie ma legalnej definicji. W doktrynie zwraca się 
uwagę, iż wyróżnikiem zaufania publicznego jest m.in. ich quasi-misyj-
ność, a więc zdystansowanie się od pogoni za zyskiem i wykonywanie 
zawodu w celu zaspokojenia interesu publicznego. W. j. Wołpiuk, Za-
wód zaufania publicznego z perspektywy prawa konstytucyjnego, [w:] Zawody 
zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus 
wolność wykonywania zawodu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez 
Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP przy współudziale Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Marszałka Senatu RP 
Longina Pastusiaka 8 kwietnia 2002 r., Warszawa 2002. Ten ostatni termin 
wydaje się wysoce kontrowersyjny i różnie jest tłumaczony. W praktyce 
zwykło się go rozumieć jako służenie ogółowi. W literaturze podkreśla 
się, że zawody zaufania publicznego to nie wszystkie wolne zawody oraz 
to, że istotnym ich wyróżnikiem jest posiadanie samorządu. m. kulesza, 
Pojęcie zaufania publicznego, tamże, s. 27.

81 Dz. u. 1984, nr 5, poz. 24 z późn. zm. zob. j. sobczak, Prawo 
prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 354 – 393.
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cepcji idealistycznego paradygmatu wolności prasy82 do jej 
realistycznego paradygmatu83. 

82 analizie orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw Czło-
wieka, długi czas stojącego na stanowisku idealistycznego paradygmatu 
wolności prasy, wyraźnie zmierzającego w kierunku absolutyzacji tej wol-
ności, poświęcił wiele uwagi w swym niezwykle wartościowym dziele 
I. C. kamiński: Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010; por. 
także tenże, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu, wyd. III, kraków 2006; por. także przeglądy 
orzecznictwa Trybunału praw Człowieka pióra m. a. nowickiego: Europej-
ska Konwencja Praw Człowieka, wyd. 2, Warszawa 1999; Wokół Konwencji 
Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 6, 
Warszawa 2013, s. 761–824; Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecz-
nictwo, t. II, Prawo do życia i inne prawa, kraków 2002; Nowy Europejski 
Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, kraków 2005; 
oraz coroczne przeglądy wychodzące pod tytułem Europejski Trybunał 
Praw Człowieka. Wybór orzeczeń, obejmujące okres od 2005 do 2012; 
także j. sobczak, Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, cz. I, „Ius novum” (2007) nr 2–3, s. 5–38; cz. II, 
„Ius novum” (2007) nr 4, s. 5–43. zob. także kapitalne i instruktywne 
rozważania l. garlickiego, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, t. I, red. l. garlicki, Warszawa 2010, s. 583–649. 
W kwestii wolności prasy w systemie unii Europejskiej zob. j. sobczak, 
[w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, red. a. Wróbel, Warszawa 
2013, s. 421–477.

83 pierwszy zwrócił na tę kwestię uwagę f. matscher w Idéalisme et 
réalisme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
[w:] Protection des droits de l’hommme: le perspective europeenne. Protecting 
human rights: The european perspective. tudies in memory of Rolv Ryssdal, 
red. f. matscher, h. petzold, l. Wildhaber, köln 2000. zob. także I. C. ka-
miński, „Obowiązki i odpowiedzialność” związane ze swobodą wypowiedzi 
a fenomen tabloidów, [w:] Własność mediów, pluralizm informacyjny, wol-
ność słowa. Wybrane materiały z międzynarodowej konferencji Warszawa, 
29–30 października 2010, red. D. bychawska-siniarska, Warszawa 2011, 
s. 121–136. m. levinet, L’incertaine détermination des limites de la liberté 
d’expression. Réflexions sur les arrêts rendus par la Cour de Strasbourg en 
1995–1996 à propos de l’article 10 de la Convention européennne des droits de 
l’homme, „revue français de droit administratif” 1997, t. 13, nr 5, s. 1004; 
f. sudre, Droit de la Convention européenne de droits de l’homme, „juris 
Classeur périodique” (1997) nr 6–7, s. 77.
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W okresie „idealistycznym” zauważalna była mocna 
ochrona wypowiedzi politycznej mającej znaczenie pu-
bliczne, której towarzyszy marginalizacja normatywnej 
formuły mówiącej o obowiązkach i odpowiedzialności. 
standard ten był przez świat dziennikarzy odbierany z da-
leko idącą aprobatą, chociaż pojawiały się głosy krytyczne, 
akcentujące, że wolność słowa uzyskuje pozycję dominu-
jącą wśród innych praw i wolności, a Trybunał chroni nie 
tylko „kontrolera publicznego”, lecz także „kontrolera zło-
śliwego”84. W nowszym orzecznictwie dostrzega się pojęcie 
realistyczne i przechodzenie od absolutyzowania wolności 
środków przekazu ku standardowi akcentującemu koniecz-
ność spełniania kryteriów dobrej sztuki dziennikarskiej. 
jednocześnie w orzecznictwie Trybunału zdawano się za-
uważać, że zmienia się rola mediów z dostarczyciela prze-
kazu istotnego dla demokratycznego procesu na podmiot 
poddany przede wszystkim rynkowej potrzebie sprzedaży. 
przewidywano nawet, że może to spowodować modyfika-
cję standardu dotyczącego relacji swobody wypowiedzi 
i ochrony dobrego imienia85.

Trybunał stwierdził, że prasa odgrywa istotną rolę 
w demokratycznym społeczeństwie. rolę tę określał jako 
funkcję „publicznego strażnika” (public watchdog)86. prasa 

84 g. Cohen-jonathan, Article 10, [w:] La Convention Européenne 
des droits de l’homme. Commentaire article par article, red. l.-E. pettiti, 
E. Decaux, p. h. Imbert, paris 1999, s. 366; s. peyrou-pitouley, L’extension 
regrettable de la liberté d’expression à insulte, „revue trimestrielle des droits 
de l’homme” (1998).

85 podkreślał to I. C. kamiński, „Obowiązki i odpowiedzialność” 
związane ze swobodą wypowiedzi a fenomen tabloidów, [w:] Własność 
mediów, pluralizm informacyjny…, red. D. bychawska-siniarska, dz. cyt., 
s. 125, cytując m.in. wypowiedzi l. Wildhabera, The right to offend, shock 
or disturb? Aspects of freedom of expression under the European Convention 
of Human Rights, „Irish jurist” 36 (2001), s. 31.

86 zob. bergens Tidende i inni przeciwko norwegii, orzecze-
nie z 2 maja 2000 r., skarga nr 26132/95; Nowy Europejski Trybunał, 
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nie może jednak przekroczyć pewnych granic, zwłaszcza 
dotyczących ochrony dobrego imienia i praw innych osób 
oraz potrzeby zapobieżenia ujawnieniu informacji tajnych. 
jej obowiązkiem jest jednak rozpowszechnianie informacji 
i idei na temat wszystkich kwestii publicznie ważnych. swo-
boda dziennikarska zezwala również według Trybunału na 
pewną przesadę lub nawet prowokację. konieczność każ-
dej restrykcji swobody wypowiedzi musi być przekonująco 
uzasadniona87. 

ograniczenie swobody wypowiedzi ma być nie tylko ko-
nieczne, lecz poparte istnieniem pilnej potrzeby społecznej. 
Innymi słowy, racje przemawiające za ograniczeniem mu-
szą być istotne i wystarczające (relevant and sufficient – per-
tinents et suffisants). oznacza to między innymi, że każdy 
„wymóg formalny”, „warunek”, „ograniczenie” lub „sankcje” 
muszą być proporcjonalne do uprawnionego celu. krajowe 
organy decydując o dokonaniu ingerencji dysponują przy 
tym marginesem swobody, który jednak musi być powiąza-
ny ze standardami europejskimi. W tym marginesie swobo-
dy mieszczą się oceny moralne, w zakresie których wystą-
pić mogą poważne różnice, jako że zdaniem Trybunału nie 
ma jednego wspólnego dla krajów rady Europy standardu 
moralności88. 

s. 1022–1028, I. C. kamiński, Swoboda wypowiedzi, dz. cyt., s. 309–321; 
Vides aizsardzîbas klubs przeciwko łotwie, orzeczenie z 27 maja 2004 r., 
skarga nr 57829/00, Nowy Europejski Trybunał, s. 1118–1121.

87 zob. fressoz i roire przeciwko francji, orzeczenie z dnia 
21 stycznia 1999 r. skarga nr 29183/95, s. 958–965; m. a. nowicki, 
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Przegląd orzecznictwa, „palestra” 
(1999) nr 5–6, s. 107–108; I. C. kamiński, Swoboda wypowiedzi, dz. cyt., 
s. 445–452.

88 zob. handiside przeciwko Wielkiej brytanii, orzeczenie 
z 7 grudnia 1976 r.; a 24; m. a. nowicki, Kamienie milowe. Orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 1997, s. 323n; zob. 
także Europejski Trybunał Praw Człowieka – Orzecznictwo, t. 2 Prawo do 
życia i inne prawa, oprac. m. a. nowicki, zakamycze 2002, s. 962–968; 
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niejako do kanonu tekstów uzasadnień judykatów Try-
bunału należy powtarzanie stwierdzeń, że swobody wy-
powiedzi nie można ograniczać do informacji i poglądów 
odbieranych przychylnie, ewentualnie postrzeganych jako 
nieszkodliwe lub obojętne, oraz podkreślanie, iż odnosi się 
ona w równym stopniu do takich wypowiedzi, które obra-
żają, oburzają lub wprowadzają niepokój w państwie lub 
w części państwa. W treści uzasadnień powtarza się zwy-
kle, iż swoboda wypowiedzi obejmuje możliwość posługi-
wania się przesadą, a nawet prowokacją, dodaje, że art. 10 
chroni nie tylko treść wypowiadanych idei i informacji, ale 
również ich formę89.

W licznych sprawach Trybunał stwierdził, że swoboda 
wypowiedzi jest jedną z podstaw demokratycznego społe-
czeństwa i chociaż prasa nie może przekroczyć ustalonych 
granic – m.in. w interesie dobrego imienia i praw innych 
osób – to ciąży na niej obowiązek przekazywania informa-
cji oraz idei będących przedmiotem zainteresowania opinii 
publicznej. swoboda debaty politycznej ma w opinii Trybu-

I. C. kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybuna-
łu w Starsburgu, wyd. III, kraków 2006, s. 31–45. stanowisko to podzielił 
Europejski Trybunał w sprawie fressoz i roire przeciwko francji; ra-
port Europejskiej komisji praw Człowieka z 13 stycznia 1998 r., skarga 
nr 29183/ 95; I. C. kamiński, Swoboda wypowiedzi, dz. cyt., s. 445–452. 

89 należą do nich m.in. orzeczenia w sprawach: lingens przeciw-
ko austrii (orzeczenie z 8 lipca 1986 r.) zob. lingens przeciwko austrii, 
orzeczenie z 8 lipca 1986 r., a. 103; Europejski Trybunał, s. 984–985. 
műller i inni przeciwko szwajcarii (orzeczenie z 24 maja 1988 r.) zob. 
műller i inni przeciwko szwajcarii, orzeczenie z 24 maja 1988 r., a. 133, 
tamże s. 994–999. prager i oberschlick przeciwko austrii (orzeczenie 
z 26 kwietnia 1995 r.) prager i oberschlick przeciwko austrii, orzecze-
nie z 26 kwietnia 1995 r., tamże s. 1077–1081. De hayes i gijsels przeciw-
ko belgii (orzeczenie z 24 lutego 1997 r.) zob. hayes i gijsels przeciwko 
belgii, orzeczenie z 24 lutego 1997 r., rDj 1997 r.; tamże s. 1118–1123. 
hertel przeciwko szwajcarii (orzeczenie z 25 sierpnia 1998 r.) hertel 
przeciwko szwajcarii, orzeczenie z 25 sierpnia 1998 r., rDj 1998–VI, 
tamże s. 1164–1169.
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nału specjalne znaczenie w społeczeństwie demokratycz-
nym, zwłaszcza w kontekście wolnych wyborów. Trybunał 
wielokrotnie podkreślał, że w myśl art. 10 ust. 2 konwencji 
niewiele miejsca pozostaje władzom krajowym na ograni-
czanie wypowiedzi politycznych lub dyskusji wzbudzają-
cych publiczne zainteresowanie. W demokratycznym sys-
temie wszelkie działania i zaniechania rządu muszą być 
poddane ścisłej kontroli nie tylko ze strony władzy ustawo-
dawczej i sądowej – lecz także ze strony opinii publicznej. 
ze względu na dominującą pozycję rząd musi być powścią-
gliwy w sięganiu po sankcje karne – zwłaszcza gdy może 
inaczej reagować na bezpodstawne ataki i krytykę opozy-
cji. gdy w grę wchodzi nakłanianie do przemocy, władze 
przy ocenie potrzeby ingerencji w swobodę wypowiedzi 
korzystają z szerszego marginesu swobody. Trybunał wska-
zał, że art. 10 konwencji obejmuje swobodę wypowiedzi 
artystycznych zapewniającą możliwość uczestnictwa w pu-
blicznej wymianie informacji i idei kulturalnych, politycz-
nych i społecznych. podkreślił także, że twórcy oraz osoby, 
które rozpowszechniają lub wystawiają dzieła sztuki, biorą 
udział w wymianie idei i opinii istotnych dla demokratycz-
nego społeczeństwa. z tego faktu wynika obowiązek pań-
stwa polegający na powstrzymaniu się przed niepotrzebną 
ingerencją w ich swobodę wypowiedzi.

skłaniając się w kierunku realistycznego paradygmatu, 
Trybunał poszukuje elementów składających się na wymóg 
„dobrego dziennikarstwa”90. jest to – jak zwraca się uwagę 

90 y. galland, Les obligations des journalistes dans la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l’homme, „revue trimestrielle des droits 
de l’homme” (2002) , s. 856–873 ; I. C. kamiński, „Obowiązki i odpowie-
dzialność” związane ze swobodą wypowiedzi a fenomen tabloidów, [w:] Wła-
sność mediów, pluralizm informacyjny…, red. D. bychawska-siniarska, s. 125. 
W kwestii „dobrego dziennikarstwa” por. także j.-m. larralde, L’article 10 
de la Convention européenne de droits de l’homme et la liberté de la presse, 
„revue trimestrelle des droits de l’homme” 71 (2007), s. 60–61; E. Dom-
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w literaturze – odejście od modelu „wolnego rynku idei”, 
chronionego w sposób bezwzględny, a zaczerpniętego 
z amerykańskiej koncepcji prasy91, i podjęcie próby wypra-
cowania modelu „publicznej przestrzeni politycznej”, która 
chroniona jest przez konwencję jedynie warunkowo. W ten 
nurt wpisują się orzeczenia, w których Trybunał zmierzał 
do odróżnienia publicznego znaczenia wypowiedzi od 
„publicznej ciekawości”, która nie wystarcza – zdaniem 
Trybunału – aby takową wypowiedź zaliczyć, nawet jeśli 
dotyczy osób powszechnie znanych bądź publicznych wy-
darzeń, do wypowiedzi mających znaczenie publiczne92. 
Trybunał podkreślił, że wypowiedź powinna zawierać 
„istotną komponentę” mająca publiczne znaczenie, a więc 
nie tyle ważne jest pole dyskusji, co waga wypowiedzi. 
nawet jeśli kwestionowany tekst lub przekaz pojawia się 
w związku z wydarzeniami, których doniosłość nie może 
być kwestionowana, to sama wypowiedź wcale nie musi 
posiadać takiej cechy. 

Wolność wypowiedzi wymaga wprawdzie, aby chro-
niąc imię innej osoby brać pod uwagę interes dziennika-
rza w przekazywaniu informacji o sprawach publicznie 
ważnych. nie zwalnia to jednak dziennikarza z obowiąz-
ku przestrzegania podstawowych zasad etyki oraz prawa. 
Dziennikarz opisując w swoich relacjach czyjeś życie pry-

mering, European Media Law, austin 2008, s. 47; E. Dreyer, Observations 
sur quelques applications récentes de l’article 10 de la Convention européenne, 
„revue trimestrielle des droits de l’homme” 71 (2007), s. 636–637.

91 W. Wacławczyk, Swoboda wypowiedzi politycznej w USA do roku 
1918, Toruń 2011, s. 379–615.

92 société prisma presse przeciwko francji, skargi 66910/01 
i 71612/01, decyzja z dnia 1 lipca 2003; leempoel & s.a. ED. Ciné revue 
przeciwko belgii, skarga nr 64772/01, wyrok z dnia 9 listopada 2006, 
http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/hof.nsf/e4ca7ef017f8c045c12568490
04787f5/0b59ef190359ee90c125721e0033a22a?openDocument; https://
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=972371&site=CoE (26.10.2014). 
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watne nie może zmierzać do poniżenia kogokolwiek – tak-
że polityka – w oczach opinii publicznej 93.

Warto zauważyć, że zmiana optyki spojrzenia na zawód 
dziennikarza, poszukiwanie nowego modelu tego zawodu 
nie wiąże się ze zmianą podstaw prawnych określających 
zasady jego wykonywania zarówno w systemie prawa pol-
skiego, jak i w systemie rady Europy bądź unii – lecz z inną 
wykładnią przepisów. Istotny wpływ wywarł też internet, 
a w szczególności to, że dostęp do niego mają praktycznie 
rzecz biorąc wszyscy członkowie społeczeństwa, z nielicz-
nymi tylko wyjątkami. Internet stał się jedną z przyczyn 
tabloidyzacji prasy drukowanej epatującej czytelników sen-
sacją, rewelacjami nie do końca sprawdzonymi, częstokroć 
mającymi charakter pogłosek bądź plotek. Ich pojawienie 
się doprowadziło do utowarowienia informacji, do czego 
przyczyniła się także silna konkurencja, walka o reklamo-
dawców i źródła informacji94. stabloidyzowana prasa wywie-

93 Europejski Trybunał rozpoznawał sprawę z wniosku Enno 
Tommera, dziennikarza i edytora dziennika „postimees”, skazanego 
prawomocnym orzeczeniem estońskiego sądu apelacyjnego (od które-
go wniesioną przez dziennikarza kasację oddalił estoński sąd najwyższy) 
za zniesławienie żony jednego z polityków estońskich (premiera tego 
państwa w 1990 roku). zniesławienie miało nastąpić w pytaniu, jakie 
dziennikarz zadał swojemu interlokutorowi. nazwał w nim żonę tego 
polityka „wyrodną matką”, która ukradła męża innej kobiecie. na tle 
tego stanu faktycznego Europejski Trybunał podkreślił, że pejoratywne 
określenia użyte w wypowiedzi przez pytającego dziennikarza nie były 
usprawiedliwione publicznymi racjami, nie wiązały się też ze sprawą 
w ogólnym znaczeniu. Dziennikarz mógł formułować sądy krytyczne, ale 
nie musiał wypowiadać krytyki przy użyciu ubliżających zwrotów języ-
kowych., sprawa Tammer przeciwko Estonii, skarga nr 41205/98, Nowy 
Europejski Trybunał, s. 1035–1038; I. C. kamiński, Swoboda wypowiedzi, 
s. 193–200.

94 T. goban-klas, Od tabloidów do tabloidyzacji mediów, [w:] 
Własność mediów, pluralizm informacyjny, wolność słowa. Wybrane mate-
riały z międzynarodowej konferencji Warszawa, 29–30 października 2010, 
red. D. bychawska-siniarska, Warszawa 2011, s. 113–114; por. także 
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ra przy tym coraz większy wpływ na kulturę masową, schle-
biając gustom najszerszego, lecz jednocześnie najmniej 
wyrobionego grona czytelników95. uformował się model 
dziennikarstwa starającego się zaspokoić oczekiwania ryn-
ku i utrwaliło się przekonanie, iż wiadomości dziennikarskie 
winny być atrakcyjne, okraszone informacjami niepoważ-
nymi, nieistotnymi, ale „ocieplającymi” serwis. Wśród tego 
typu przekazów istotne znaczenie mają tzw. „faktoidy”, czyli 
niepoparte rzetelnymi dowodami informacje faktograficz-
ne, zaspokajające potrzeby psychiczne masowego odbiorcy, 
które leżą u podstaw tzw. „teorii spiskowych”96. jednocze-
śnie twarde przepisy prawa unijnego, zwłaszcza w zakresie 
reklamy, sponsoringu i marketingu, implementowane do 
systemu prawa wewnętrznego, wymuszają określone zacho-
wania rynkowe zarówno właścicieli pism, jak i redaktorów 
naczelnych i szeregowych dziennikarzy. 

j. h. mcmanus, Market – driver journalism: Let the citizen beware?, Thousand 
oaks 1994, s. 22–27.

95 D. r. spencer, The yellow journalism. The press and America’s emer-
gence as the world power, Evaston 2007; W. j. Campbell, Yellow journalism. 
Puncturing the myths, defining legacies, Westport 2001; k. riegert (red.), 
Politicotainment. Television’s take on the treal, peter lang 2007; k. glynn, 
Trash taste popular power and the transformation of american television, 
Duke university press 2000; a. blackledge, Discourse and power in a multi- 
lingual world, amsterdam 2005; l. bennett, r. Entman, Mediated politics. 
Communication in the future of democracy, new york 2001; T. l. steiger, 
Tabloid justice. Criminal justice in an age of media frenzy, lenne rienner 
publisher 2007; r. logan fox, r. W. van sickel, C. sparks, j. Tulloch, 
Tabloid tales. Global debates over media standards, roman and littlefiled 
2000; j. langer, Tabloid television, Popular journalism and the „Other News”, 
routledge 1998; b. franklin, New-szak and news media, london 1998; 
f. Esser, Tabloidization of news. A comparative analysis of anglo-american 
and german press journalism, „European journal of Communication? 
14(1999).

96 a. pratkanis, E. aronson, Wiek propagandy. Używanie i naduży-
wanie perswazji na co dzień, tłum. j. radzicki, m. szuster, Warszawa 2003, 
s. 95–106.
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proces ten wydaje się nie do zatrzymania, tym bardziej iż 
rola prasy drukowanej powoli słabnie. znacząca część spo-
łeczeństwa czyta jedynie internetowe wydania prasy, prak-
tycznie darmowe i łatwo dostępne, albo korzysta z rozma-
itego typu internetowych portali informacyjnych. bardziej 
ciekawi lub żądni sensacji śledzą blogi. próby wtłoczenia 
zawodu dziennikarskiego w sztywny gorset jakiegokol-
wiek modelu, wyznaczenie granic prawnych tego zawodu 
skazane są z góry na niepowodzenie, gdyż znacząca część 
przedstawicieli tego zawodu mniej lub bardziej świadomie 
podziela przekonanie, że z racji wykonywanych funkcji po-
zostają poza jakąkolwiek kontrolą i nie mogą ponosić od-
powiedzialności prawnej, tak cywilnej, jak i karnej, za to, 
co robią. symptomem tego zjawiska jest namiętne żądanie 
zniesienia odpowiedzialności karnej nie tylko za zniesła-
wienia, lecz także za zniewagi. skutkiem tych żądań jest sze-
rzenie się w świecie przekazów internetowych „mowy nie-
nawiści” lub raczej „mowy ekstremalnej”, czyli obelżywych 
sformułowań pod adresem wszystkich i wszystkiego. oczy-
wiście zjawisko to jest pochodną upadku kultury osobistej 
członków społeczeństwa, którego członkowie legitymując 
się czasami formalnie wysokim wykształceniem, tytuła-
mi zawodowymi, naukowymi, pełniąc funkcje polityczne 
i społeczne, bez żadnych zahamowań – i w gruncie rzeczy 
bez potrzeby – sięgają po inwektywy, powodowani tylko 
chęcią dokuczenia adwersarzom, przeciwnikom, często-
kroć ludziom, których w ogóle nie znają, ale których z jakiś 
przyczyn nie lubią. Towarzyszy temu także przekonanie, iż 
dziennikarze nie powinni ponosić odpowiedzialności cy-
wilnej za szkody, jakie wyrządzają innym.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża 

w Gorzowie Wielkopolskim

Rzemiosło intelektualne i refleksyjność. 
Trud i efekty pracy badacza społecznego 
intelektualną własnością prywatną  
czy instrumentem użyteczności społecznej?

1. Wstęp

Dość uniwersalnym doświadczeniem każdego badacza 
społecznego jest stawianie sobie pytania – na jakimś okre-
ślonym etapie tejże aktywności – o sens i przydatność tego, 
co robi i czym się zajmuje. jest to w pewnym sensie ba-
danie, które badacz społeczny prowadzi w odniesieniu do 
samego siebie. a ten rodzaj działalności jest bliski temu, 
co w naukach społecznych rozumiane jest przez pojęcie 
tzw. refleksyjności1. sięgając do etymologii tego słowa, war-
to przywołać metaforę umysłu jako lustra. oznacza to jakiś 
sposób samoodniesienia, poznania siebie, ujęcia siebie jako 
innego, czyli taki proces, poprzez który odkrywa się samego 
siebie w innym. korzystając z bogactwa języka łacińskiego, 
wskazać można na słowa: reflexio, -onis – zawrócić wstecz, 

1 kwestia refleksyjności przedstawiona w niniejszym opracowa-
niu wykorzystuje analizy przeprowadzone w monografii poświęconej 
problematyce tzw. wyobraźni socjologiczno-etycznej, zob. p. prüfer, 
Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna, Kraków 
2013, s. 66–79.
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reflecto, -flexi – odbić, odzwierciedlić, refluo, -fluxi – płynąć 
wstecz2. pojęcia te wskazują na sytuację, w której chodzi 
o działanie umysłu, zwracającego się ku temu, co minęło. 
będzie to zatem aktywność umysłowa, zwracająca się ku 
czasowi przeszłemu. Taki rodzaj wewnętrznej analizy był-
by spojrzeniem na fakty, które już miały miejsce, a teraz 
ponownie zostają uzewnętrznione, choć już w innej formie, 
bo wewnętrznie, przez wspomnienie, wyobrażenie, ponow-
ne intelektualno-duchowe ich przedstawienie. To zwrot ku 
obrazowi zdarzeń minionych na zasadzie odbicia, odzwier-
ciedlenia, uczynienia ich na powrót żywymi.

Warto uzupełnić etymologię słowa o znaczącą – z na-
szego punktu widzenia – interpretację naukową i socjolo-
giczną. refleksyjność nie powinna być utożsamiana z sa-
mowiedzą. anthony giddens upatruje w niej narzędzie 
kontroli, sposób monitorowania codziennego działania 
jednostki, połączonego z kontrolowaniem sytuacji własnej 
aktywności3. stanowisko giddensa oraz potoczne rozu-
mienie pojęcia refleksyjności siłą rzeczy odsyłają do skoja-
rzeń, ukierunkowujących na działanie i refleksję podmiotu 
poznającego w stosunku do samego siebie. można więc 
zauważyć bliskość tej koncepcji z ideą socjologii humani-
stycznej4. 

jeśli przypomnimy zasadę, iż wielu socjologów, a wśród 
nich przedstawiciele socjologii refleksyjnej, chciało zredu-
kowania dualizmu metodologicznego pomiędzy podmiotem 
poznającym a przedmiotem badawczym, to uzasadnienie 

2 por. E. hałas, Refleksyjność jako zasada i problem teorii społecznej, 
„zagadnienia naukoznawstwa” XlVII (1988) z. 2, s. 191–202.

3 por. a. giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii struktu-
racji, tłum. s. amsterdamski, poznań 2003, s. 43.

4 Do powstania i rozwinięcia chlubnej tradycji tzw. socjologii 
humanistycznej w polsce przyczynił się głównie wybitny socjolog florian 
znaniecki, zob. j. szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2004, 
s. 751–781.
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bliskości obu wspomnianych koncepcji wydaje się właści-
we. jej gorącym propagatorem był alvin Ward gouldner: 

systematyczne i wytrwałe obstawanie przy tym, aby 
na samych siebie patrzeć tak, jak patrzymy na innych, 
przeobrazi, jak o tym wspomniałem, nie tylko nasz po-
gląd na nas samych, lecz także nasze poglądy na innych. 
Coraz lepiej będziemy rozumieć stopień naszego powi-
nowactwa z tymi, których badamy. […] Wraz z rozwojem 
socjologii refleksyjnej, która przeciwstawia się przekształ-
caniu jej po prostu w jeszcze jedną specjalność, ścisłość, 
jaką osiągnęła socjologia, będzie mogła być zmieszana 
z odrobina miłosierdzia, a umiejętności, jakie posiadają 
socjologowie, zrodzą nie tylko informację, ale być może, 
w skromnej mierze, nawet mądrość5. 

W niniejszym opracowaniu przyjmuje się podobną per-
spektywę. przez pojęcie rzemiosła intelektualnego rozumie 
się rzetelną i pełną oddania pracę badawczą, która oprócz 
celu, jakim jest wygenerowanie użyteczności praktycznej, 
przyjmuje także – jako szczególnie zasadną – autotelicz-
ność, która to z kolei stanowi jednak wartość w aktywności 
intelektualnej, wartość w wielorakim tego słowa znaczeniu. 

przeanalizowanie dwóch możliwych wariantów, jakie 
mogą się przydarzyć, i de facto przydarzają się w pracy rze-
mieślnika intelektualnego, pozwala na snucie dociekań, 
czy możliwe jest odnalezienie w twórczości intelektualnej 
wspólnego, choć wielopostaciowego paradygmatu, ulokowa-
nego w pryzmacie refleksyjności socjologicznej i etycznej 
(ten drugi rodzaj odniesienia utożsamiamy z tzw. katolicką 
nauką społeczną). Wypracowanie takiego modelu wydaje 

5 a. W. gouldner, Co zdarzyło się w socjologii: historyczny model 
rozwoju strukturalnego, tłum. b. szacka, [w:] Czy kryzys socjologii?, red. 
j. szacki, Warszawa 1977, s. 258.
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się sprzyjać pogodnej symbiozie tego, co jest z natury rze-
czy bardziej kontemplacyjne, i tego, co nastawione jest na 
praktyczną użyteczność społeczną. Taki intelektualny splot 
metodologiczno-epistemologiczny można by zapropono-
wać i wyrazić w pewnego rodzaju „przesłaniu” dotyczącym 
etosu badawczego rzemieślników intelektualnych. Taką 
propozycję nakreślonego „manifestu-przesłania” można by 
z kolei zaadresować nie tylko do samych zainteresowanych 
badaczy (protagonistów wspomnianego obszaru działalno-
ści intelektualnej), lecz także do szerokiego grona myślicieli 
i praktyków życia społecznego. 

2. Dwie postaci i dwa paradygmaty  
rzemieślnika intelektualnego 

spróbujmy intuicyjnie opisać jakiś zbliżony do rzeczy-
wistości scenariusz sytuacji, w której znajduje się badacz 
społeczny, zajmujący się aktywnością badawczą niejako 
„przy okazji”. To przypadek badacza, który ma do dyspozy-
cji także inne, alternatywne i dodatkowe rodzaje aktywno-
ści. W tym przypadku praca naukowa, aktywność badawcza 
jest dla niego niezmiernie ważna, lecz nie stanowi zasadni-
czego i centralnego zadania życiowego. W takim kontekście 
sprawy nie dokonują się jednak bezwiednie. badacz broni 
się przed sytuacjami, które mogłyby zawładnąć całą sferą 
jego życia, przeznaczając je na bezgraniczne oddanie się 
sprawie rozwijania nauki. W takim kontekście badacz doko-
nuje tym samym swoistej oceny zewnętrznej własnej sytu-
acji, jest autorefleksyjny względem pracy badawczej. uznaje 
ją za cenną wartość, najczęściej jednak tylko jako wartość
-narzędzie, co oznacza tym samym, iż nie nadaje jej autote-
liczności w najbardziej wyrafinowanej i najczystszej formie. 

badacz, któremu wartość pracy naukowej wydaje się 
mimo wszystko wtórna względem całokształtu jego egzy-
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stencji, ocenia ją w oparciu i w odniesieniu do innych war-
tości. każda ocena jest wartościowaniem. Wartościowanie 
z kolei porządkuje hierarchię wartości badacza społecz-
nego, który nadal broni się przed zarzutem postrzegania 
własnej aktywności badawczej jedynie jako roli zawodo-
wej. W odniesieniu do socjologii wypowie to sugestywnie 
a. W. gouldner: „[…] socjologię tworzy socjolog jako cało-
ściowy człowiek i […] w związku z tym staje on nie tylko 
przed problemem tego, jak pracować, lecz także jak żyć”6. 
nadal mamy do czynienia z postulowaną w socjologii re-
fleksyjnej postawą socjologa jako całościowego człowieka. 
ze względu na „ratowanie” pozostałych – istotnych życiowo 
sfer życia badacza (socjologa) – następuje segmentacja ak-
tywności życiowej badacza, gdzie – przypomnijmy – praca 
badawcza jest zazwyczaj ważnym, ale nie jedynym segmen-
tem, pośród innych ważnych tego i innego typu obszarów.

można wyobrazić sobie inną sytuację, zupełnie i diame-
tralnie odmienną od opisanej jako pierwszej. badacz spo-
łeczny, który podporządkowuje wszystkie – a przynajmniej 
liczne – segmenty swojego życia pracy badawczej, czyni ją 
tym samym wartością, a jednocześnie działaniem i zada-
niem priorytetowym. Czy taka sytuacja przekłada się auto-
matycznie na jakość prowadzonej działalności badawczej? 
I czy oddanie się sprawie, wraz z podporządkowaniem 
wszystkiego działalności badawczej, czyni tę działalność 
krystaliczną, uzasadniającą „trud drogi”? Czy jest to ak-
tywność badawcza lepsza co do jakości uzyskiwanych wy-
ników, jej oryginalności, zarówno w obszarach konceptu-
alizacyjno-operacjonalizacyjnych, jak i przede wszystkim, 
w kontekście heurezy? 

na podstawie zasłyszanych i przeprowadzonych roz-
mów, odsłuchanych wywiadów, monitorowanych konwersa-

6 a. W. gouldner, Kryzys zachodniej socjologii, tłum. p. Tomanek, 
kraków 2010, s. 464.
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cji z naukowcami, którzy od lat zajmują się pracą naukową, 
można by wysnuć wniosek, iż kwestia dylematyczna, zwią-
zana z użytecznością i sensownością prowadzonej dzia-
łalności badawczej, istotnie im towarzyszy. jedni mówią 
o tym wprost, inni chowają ją do prywatnej sfery własnego 
życia. na podstawie rozmowy lub wywiadu z wybitnym 
polskim socjologiem piotrem sztompką można się dowie-
dzieć o istnieniu pewnych specyficznych dróg prowadzą-
cych do sukcesu w dziedzinie naukowej. okazuje się, że nie 
należy upatrywać ich jedynie w sumiennej, rzetelnej, pod-
porządkowującej wszystko inne dziedzinie pracy nauko-
wej. recepta na kreatywność, płodność pisarską i twórczy 
zmysł znajduje się także w umiejętnym „wyposażaniu” wła-
snego umysłu, w pobudzaniu i odświeżaniu jednostkowej 
wyobraźni (kompetencja tzw. wyobraźni socjologicznej7), 
w przyodziewaniu jej w obrazy relaksujące umysł (czytanie 
powieści, słuchanie wartościowej muzyki, kontakt z natu-
rą)8. To są obszary wspierające, pobudzające i poszerzające 
możliwości kreatywne w twórczej pracy badacza nauko-
wego. nie wydaje się, iż miałyby to być jedynie ogólnodo-
stępne środki relaksacyjne, jakie stosuje konkretny badacz 
naukowy. można by zastanawiać się, czy nie rodzi się na 
tym tle coś w rodzaju wertykalno-horyzontalnej „potrzeby 
wdzięczności”, czy nie budzi się „duch wzajemności” (homo 
reciprocus)9, taki, który wobec zewnętrznej strony rzeczywi-
stości społecznej czy rzeczywistości życia w ogóle odczuwa 
coraz bardziej świadomie logikę obdarowania. 

badacz może zatem doświadczać, w takiej lub podobnej 
sytuacji, daru autotelicznego splotu czynników zewnętrz-

7 por. p. sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, wyd. posze-
rzone, kraków 2012, s. 48–49.

8 zob. http://www2.almamater.uj.edu.pl/101/07.pdf (21.11.2013).
9 zob. a. W. gouldner, The norm of reciprocity. A preliminary 

statement, „american sociological review” 25 (1960), nr 2, s. 161–178.
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nych, które wyczyszczone są zupełnie z koniunkturalności, 
a tym samym darowują się badaczowi zupełnie darmowo. 
natura czy jakiekolwiek dzieła artystyczne będące dla ba-
dacza punktem odniesienia dla odzyskania przez niego 
świeżości badawczo-odkrywczej nie działają jednostron-
nie, w tym znaczeniu, że wymykają się logice utylitarystycz-
nej, ekonomicznej, instrumentalnej, a więc wykraczają poza 
mechanizm wymiany (zob. teoria wymiany w socjologii)10. 

nie antropomorfizując świata natury i kultury, i nie ba-
nalizując tej egzemplifikacji, lecz przypisując jej wyjątkową 
i szczególną wartość, warto zastanawiać się, czy już sam ten 
fakt nie powinien być dla badacza cennym (choć jeszcze 
niewystarczającym) elementem i argumentem przemawiają-
cym za tym, że należy pracować naukowo, że jest uzasadnie-
nie dla podejmowania trudu badawczego. Taka świadomość 
buduje się coraz bardziej z rozpoznania, że wobec natury 
i kultury został zaciągnięty dług, i że ten proces trwa nadal. 
I w związku z tym dług ten należy teraz „odpracować” w for-
mie raczej permanentnego, niejednorazowego dzielenia się 
ze społeczeństwem i podmiotami. już arystoteles piętno-
wał postawę samolubstwa, choć przecież z nieukrywaną 
egzaltacją odnosił się do własności prywatnej11.

Właściwą drogą do budowania wewnętrznej równowagi 
we wszelkich sferach posiadania jest postawa dzielenia się. 

10 zob. j. h. Turner, Struktura teorii socjologicznej, wyd. nowe, tłum. 
g. Woroniecka, j. szmatka i in., Warszawa 2012, s. 283–293. 

11 „nie jest też bez znaczenia ta niewypowiedziana rozkosz, gdy 
ktoś może uważać coś za swą [osobistą] własność. nie darmo przecież 
żywi każdy miłość do samego siebie, lecz jest to uczucie wszczepione 
przez naturę, a tylko samolubstwo słusznie bywa potępiane; nie jest ono 
jednak miłością samego siebie, ale jej nadmiernym przerostem. Tak samo 
potępia się też i chciwość, choć ściśle biorą wszyscy znajdują uciechę 
w posiadaniu tego czy owego. z drugiej strony jest też niezmiernie miło 
świadczyć przysługi i spieszyć z pomocą czy przyjaciołom, czy gościom, 
czy towarzyszom”, arystoteles, Polityka, tłum. l. piotrowicz, Warszawa 
2004, s. 48.
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Dzielenie się będzie więc polegać – w przypadku badacza 
naukowego – na hojnej prezentacji tego, co stanowi efekt 
jego badawczej wrażliwości, nierzadko na dzieleniu się 
odkryciami. I to jest jeden z ważniejszych powodów, mo-
tywów i argumentów przemawiających za tym, aby badacz 
społeczny myślał o swoim warsztacie badawczym nie tylko 
jako o własności prywatnej, ściśle chronionej, obwarowanej 
przepisami dotyczącymi dostępu lub jego braku, zwłaszcza 
w przypadku części własnych odkryć. badacz społeczny za-
ciąga nieustannie dług wobec całokształtu warunków natu-
ralno-kulturowych, które środowisko mu przyjazne oferuje 
jako przestrzeń do pracy, ale także – a może przede wszyst-
kim – do realizacji własnego szczęścia. 

Interesującym exemplum i świadectwem wskazującym 
na poczucie spełnienia i dowód wykonywania właściwego 
życiowego zadania poprzez uprawianie rzemiosła intelek-
tualnego jest wypowiedź pierre’a bourdieu: „[…] zawód so-
cjologa jest z pewnością tym spośród wszystkich zawodów 
intelektualnych, który mogę uprawiać z pełnym szczęściem 
we wszelkich znaczeniach tego słowa – tak przynajmniej 
sądzę. nie wyklucza to bynajmniej silnego poczucia odpo-
wiedzialności (a nawet winy), wynikłego ze świadomości 
uprzywilejowania i nie spłaconego długu”12. 

badacz społeczny, który zaliczany jest do kategorii my-
ślicieli reprezentujących nauki społeczne, nierzadko wywo-
łuje swoją pracą podziw i uznanie, które nie są tylko sezo-
nowe. Wyraża się to choćby w tym, iż jego dzieło trafia do 
kategorii dzieł klasycznych, wybitnych, ponadczasowych. 
W tym sensie jest nawet podobne do dzieł literackich, po-
nieważ sformułowane zostają jakieś uniwersalne reguły 

12 p. bourdieu, Choses dites, paris 1987, s. 38, cyt. za: a. kłoskow-
ska, Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego, [w:] 
p. bourdieu, j.-C. passeron, Reprodukcja. Elementy teorii nauczania, tłum. 
E. neyman, Warszawa 2012, s. 52.
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oraz odkryta zostaje ponownie logika świata społecznego, 
która się nie przedawnia, choć czas historyczny biegnie 
swoim rytmem i torem. jest to korzyść, która polega na 
wzbogaceniu nie tylko horyzontów historycznych, ale i so-
cjologicznych współczesnych beneficjentów tego dorobku13. 

3. Refleksyjność socjologiczna,  
refleksyjność etyczna

refleksja nad istotą i funkcjonowaniem społeczeństwa 
jest fundamentalnym i najbardziej zasadniczym intelek-
tualnym zajęciem, jakie podejmują badacze nauk społecz-
nych, zwłaszcza socjologowie, ale nie tylko w stosunku do 
społeczeństwa, lecz także wobec samych siebie. Dzieje się 
tak szczególnie w sytuacji, gdy mowa o badaczach zajmują-
cych się problematyką społeczną w jej aspekcie etycznym, 
choć jest to zadanie trudne i nierzadko spotyka się z pewną 
niechęcią, może i nawet brakiem odwagi14. przedstawiciele 
myśli społecznej kościoła nie unikają jednak tej badawczej 
aktywności. Choć widoczna może być pewna pewna spe-
cyfika polegająca na tym, że w obrębie nauk społecznych 
można spotkać bardzo zróżnicowane poglądy, nierzadko 
ze sobą konkurujące i wykluczające się nawzajem co do 
zasadności formułowanych opinii, to w obrębie katolickiej 
nauki społecznej (kns) dostrzega się wyraźną spójność. 
Wyraża się ona chociażby trosce o wypracowanie pewnej, 
charakterystycznej, koncepcji człowieka, zarysowanej przez 
niemieckiego przedstawiciela kns antona rauschera jako 

13 por. s. ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 
1983, s. 236–237.

14 por. s. zaninelli, Introduzione, [w:] Dizionario di dottrina sociale 
della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, red. l. ornaghi, milano 2004, 
s. 13.
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„das christliche menschenbild”15. Ten zbieżny punkt trudu 
badawczego myślicieli kns nie odbiera im jednak możliwo-
ści prowadzenia aktywności badawczej z wykorzystaniem 
własnej wrażliwości, wyobraźni, refleksyjności. 

myśląc o przedstawicielach kns można stwierdzić, iż 
charakteryzuje ich umiarkowana różnorodność, polegająca 
na sposobie kładzenia akcentów. skłonność ta wyraża sie 
przede wszystkim w metodzie, która powinna być stosowa-
na w uprawianiu i nauczaniu tej nauki16. raczej nie istnieją 
takie próby, by treści i metody kns stosowane w nauczaniu 
były wykorzystywane na zasadzie „mechanicznej aplika-
cji do rzeczywistości”17. kns jest dyscypliną dynamiczną 
i podlegającą trwałemu rozwojowi i zmienności. z tego fak-
tu wynika i to, iż pojawiają się różne jej „odcienie” w spo-
sobie jej prezentacji, propozycji, interpretacji. nie można 
więc zakwestionować zasadności istnienia różnych szkół 
(np. niemieckiej, austriackiej, francuskiej, włoskiej18), podej-
mujących refleksję etycznospołeczną. 

zasadniczym zwornikiem szerokiego spektrum pro-
blemów społecznych kns są wypracowane doktrynalnie, 
m.in. przez różne szkoły, zasady nauki społecznej kościoła. 
one pomagają wartościować i oceniać rzeczywistość spo-
łeczną, jak również przypominają o fundamentalnych kon-
cepcjach związanych z życiem ludzkim w wymiarze zarów-

15 zob. a. rauscher, Das christliche Menschenbild, [w:] Handbuch 
der katholischen Soziallehre. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft zur Pflege der 
Wissenschaft und der katholischen sozialwisschenschaftlichen Zentrallstelle, 
red. tenże, berlin 2008, s. 3–23.

16 k. Wojtyła, Czy możliwa jest katolicka nauka społeczna?, [w:] jan 
paweł II, k. Wojtyła, Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią jego 
misji. Wywiady, rzym1996, s. 19–20. 

17 m. Toso, Verso quale società? La dottrina sociale della Chiesa per 
una nuova progettualità, roma 2000, s. 7.

18 zob. C. strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, lublin 2003, 
s. 226–243.
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no jednostkowym, jak i wspólnotowym. nie stanowią jednej 
z wielu możliwych propozycji, z którą można by się ewen-
tualnie skonfrontować. stanowią natomiast „rodzaj światła”, 
którego zadaniem jest rozświetlanie aktywności społecznej, 
a nie ideologizowanie i proponowanie siebie jako kolejnej 
z konkurujących ze sobą opcji19. są – jak twierdzi arno an-
zenbacher – rodzajem „[…] podstawowych aksjomatów do-
tyczących natury i przeznaczenia człowieka”20. nierzadko 
jest to efekt procesu definiowania tego, co jest słuszne (po-
nieważ humanizujące) lub niesłuszne (gdyż alienujące), nie-
zależnie od sytuacji historycznej i opcji światopoglądowej21. 

zasady i wartości życia społecznego uzdalniają zarówno 
samego badacza, jak i odbiorców przesłania społecznego 
do przekładania ich treści na język praktyki, rozciągający 
się przede wszystkim na sferę współpracy, współdziałania 
i współżycia społecznego ludzi22. Czy nie powinny także 
prowokować przedstawicieli kns do takiej postawy, jaka 
jest postulowana w ramach socjologii refleksyjnej? Wydaje 
się uzasadnione postulowanie większej odwagi we wzajem-
nym otwarciu się socjologów i etyków życia społecznego, 
którzy nie baliby się sprzęgać interdyscyplinarnie treści re-
prezentowanych przez siebie dyscyplin23 (choć formułowa-
nie pojęć typu „sprzężenie zwrotne” stawały się nierzadko 
przedmiotem ostrej krytyki ze strony niektórych badaczy24). 

19 por. g. Campanini, La dottrina sociale della Chiesa. Le acquisi-
zioni e le nuove sfide, bologna 2007, s. 7.

20 a. anzenbacher, Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecz-
nej, tłum. l. łysień, kraków 2010, s. 196.

21 por. g. piana, Si può ancora parlare di ‹‹natura››? Considerazioni 
antropologico-etiche, „aggiornamenti sociali” 57 (2006) nr 8–9, s. 679.

22 por. a. luciani, Catechismo sociale cristiano. Storia, principi 
e orientamenti operativi, milano 2000, s. 354. 

23 zob. p. prüfer, Katolicka nauka społeczna a socjologia. Interdy-
scyplinarne sprzężenie, zielona góra 2011.

24 por. s. anderski, Nauki społeczne jako czary: Dymna zasłona 
żargonu, tłum. a. bentkowska, [w:] Czy kryzys socjologii?, red. j. szacki, 
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Czy jedni, jak i drudzy nie powinni odważniej łączyć wła-
snego życia z pracą, którą realizują, monitorując je, skoro 
mają stać się „sędziami” rzeczywistości społecznej, głosem 
sumienia w ocenie zawiłości życia społecznego? socjolo-
gia refleksyjna postuluje postawę badawczą refleksyjnego 
naukowca, który nie boi się naiwności rachunku sumienia 
i nie wyraża zgody na rezygnację z sumienia25. łatwiej jest 
dokonywać takiej oceny, mając uprzednio doświadczenie 
„osądzania” przeprowadzonego na własnej skórze i w od-
niesieniu do samych siebie. przypomnijmy, iż zasady te to 
przede wszystkim: dobro wspólne, powszechne przeznacze-
nie dóbr, pomocniczość, uczestnictwo, solidarność. płasz-
czyzną oraz obszarem ich interpretacji, uzasadnienia oraz 
uwiarygodnienia jest zasada personalistyczna, która została 
sformułowana jako godność osoby ludzkiej. 

W Kompendium nauki społecznej Kościoła znajdujemy 
istotne dla niniejszej refleksji stwierdzenie: „zasady przy-
pominają bowiem, że historycznie istniejące społeczeństwo 
rodzi się ze splatania się ze sobą wolności wszystkich osób, 
które w nim wzajemnie na siebie oddziałują, przyczynia-
jąc się poprzez dokonywane przez siebie wybory do jego 
budowania lub zubażania”26. Wydaje się, iż w tym opiso-
wym zintegrowaniu i ukierunkowaniu treści oraz roli, jakie 
zawierają i realizują wspomniane zasady, odnaleźć można 
także intuicje ważne dla relacji pomiędzy wzajemnie się 
konstytuującymi jednostkami a społeczeństwem, z tym jed-

Warszawa 1977, s. 113.
25 janusz mucha interpretując postulaty formułowane przez 

a. W. gouldnera wskazuje na uwikłania, w jakie mogą popadać badacze, 
odcinający się od wartościowania i unikania za wszelką cenę osobistych 
deklaracji co do przekonań dotyczących realizacji rzemiosła intelektual-
nego, por. j. mucha, Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna 
i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa 1986, s. 142.

26 papieska rada Iustitia et pax, Kompendium nauki społecznej 
Kościoła, tłum. D. Chodyniecki, a. Dalach, j. nowak, kielce 2005, s. 109.
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nak zastrzeżeniem, że to jednostki jako osoby, zwłaszcza 
gdy chodzi o badacza społecznego (socjologa, etyka, demo-
grafa czy pedagoga), są sprawcze, priorytetowe. zarówno 
więc aktywność jednostek, jak i różnego rodzaju zasoby 
przez nie zdobyte, nagromadzone, rozwiniętei pomnożone 
służą im samym, co nie oznacza, iż w żadnym wypadku nie 
miałyby odgrywać jakiejkolwiek funkcji społecznej. 

praca badacza służy także jemu samemu. on też jest 
jednostką, która sprawczo tworzy jakość życia społecznego. 
powinien konsekwentnie i sukcesywnie wyrabiać w sobie 
trwałą, habitualną i opartą na doświadczeniu gotowość two-
rzenia, pracy, poświęcania się i odrzucania sporadycznych 
działań na rzecz trwałego zaangażowania. Chodzi o rodzaj 
badawczo-praktycznego p r z y z w y c z aj e n i a  (warto 
przypomnieć, iż przyzwyczajenie to – jak je zdefiniował 
ferdinand Tönnies – „wola albo chęć wyrosła z doświad-
czenia”27). Troska nie tylko o osobiste i rodzinne korzyści, 
lecz także o wymogi dobra wspólnego, de facto więc dobra 
społeczeństwa, wyznaczają także pewne granice i wymaga-
nia wobec ich posiadacza, beneficjenta i użytkownika, któ-
rym jest wciąż konkretna jednostka. 

4. Ścieranie się i sprzęganie kontemplacji  
z użytecznością społeczną

Istotą refleksyjności jest kontemplacja i refleksja. ozna-
cza to, iż w działalności naukowej liczy się nie tylko aktyw-
ność o charakterze badawczym, racjonalnie zaplanowana 
i przygotowana, stosowana z poszanowaniem reguł metody 
naukowej. W każdym razie taki namysł, jego jakość, wpły-

27 f. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie 
i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, tłum. m. łukasiewicz, 
Warszawa 2008, s. 133.
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wają także na siłę i moc jego użyteczności społecznej. Tyleż 
ogólne, co konkretne jest stwierdzenie giddensa na temat 
dyscypliny, którą reprezentuje: „socjologia nie ogranicza 
się do abstrakcyjnych dywagacji intelektualnych. znajduje 
ona wiele znaczących zastosowań praktycznych”28. I choć 
autor o nich konkretnie nie mówi (przynajmniej w tym mo-
mencie), takich praktycznych zastosowań we wspomnianej 
dyscyplinie jest faktycznie wiele. gdy ma się do czynienia 
z namysłem intelektualnym, zaprojektowanym wedle pra-
wideł naukowości rzemiosła intelektualnego, praktyczne 
zastosowanie jest konsekwencją, dalszym krokiem w ak-
tywności badawczo-praktycznej. 

stwierdzenie, iż efekty badań społecznych i prowadzo-
nej refleksji mogą i powinny przynosić konkretne, wymier-
ne i skuteczne korzyści o charakterze społecznym, nie 
oznaczazamachu na kontemplację i refleksję, prowadzone 
dla nich samych, nie sugeruje jej niwelacji. słusznie więc 
zauważa wybitny polski metodolog nauk społecznych ste-
fan nowak: 

każde dzieło, choćby wyrosło z najbardziej k o n -
t e mp l a c y j n y c h  motywacji poznawczych, jeśli tylko 
pogłębia rozumienie zjawisk społecznych, może mieć 
mniej lub bardziej odległe społeczne implikacje, oddzia-
ływając na ludzką świadomość i dostarczając narzędzi 
do s o c j ot e c h n i c z n y c h  d z i a ł a ń. każde bada-
nie podjęte dla przebudowy stosunków społecznych, je-
śli towarzyszy mu dążenie do obiektywnego poznania 
zjawisk i do wykrycia prawidłowości nimi rządzących, 
przyczynia się do udoskonalenia naszej wiedzy. rodzaj 
motywów warunkujących podjęcie badania bardziej prze-

28 a. giddens, p. W. sutton, Socjologia, wyd. nowe, tłum. o. siara, 
a. szulżycka, p. Tomanek, Warszawa 2012, s. 30.
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sądza o jego następstwach bezpośrednich niż o skutkach 
długofalowych29. 

rzemiosło intelektualne, ze względu na zasadę dobra 
wspólnego i w perspektywie powszechnego przeznaczenia 
dóbr, powinno prowadzić do wzbogacania samego bada-
cza. powinno także niejako komplementarnie (świadomie 
nie stwierdzam „przede wszystkim”) być nakierowane na 
wszystkich, którzy w sposób usprawiedliwiony będą mogli 
z niego skorzystać. jak na posiadaczu – prawowitym właści-
cielu – ciążą obowiązki w stosunku do społeczeństwa i jed-
nostek w nim żyjących, tak na posiadaczu wiedzy, twórcy 
naukowym, rzemieślniku intelektualnym, ciąży obowiązek 
moralny przekazywania osiągniętych rezultatów badań 
naukowych szerszej grupie potencjalnych beneficjentów. 
I znów kolejne zastrzeżenie: winno się to dokonywać z po-
szanowaniem i uregulowaniem jego oczywistych praw do 
posiadania „moralnego patentu” na intelektualne dobro, 
które nabył dzięki własnemu wysiłkowi, pracy i talentowi 
(znaczenie wewnętrznej i autowynagradzającej zasady me-
rytokracji). Wysiłek kontemplacyjny, intelektualny namysł 
naukowy i przednaukowy, jak również aktywność o cha-
rakterze społecznym są więc słuszną drogą do zdobywania 
ogólnie pojętego dobra. 

rzemiosło intelektualne może być nie tylko kontynu-
acją i logiczną konsekwencją przednaukowej kontemplacji. 
może także (i powinno) wspierać działania o charakterze 
społecznym, ukierunkowane na dobro własne i innych. 
jest to jakiś rodzaj pochodnej kwestii która dotyczy relacji 
pomiędzy czystą refleksją a aktywnością praktyczną. kon-
templacja może być takową podwaliną, impulsem i inspira-
cją dla rzetelnie i systematycznie uprawianego rzemiosła 
intelektualnego. jest to także szeroki kontekst rodzący się 

29 s. nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2001, s. 30.
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na kanwie relacji pomiędzy teorią a praktyką, w których 
uczestniczy jednostka. Wszak jest ona wolna, twórcza, 
zdolna panować nad własną działalnością badawczą, re-
fleksją nad światem, jak również nad samą sobą. Etycznym 
zadaniem i celem uprawianego rzemiosła intelektualnego 
będzie więc wspieranie dokonywanych przez jednostki 
i grupy społeczne wyborów dla budowania społeczeństwa. 
będzie próbą maksymalnego eliminowania tendencji, któ-
re instytucjonalnie i nieformalnie chciałyby zubażać życie 
w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. 

sięgając do dorobku myślicieli, których współcześnie 
uznaje się już za klasyków, nierzadko można mieć raczej 
całkiem uzasadnione wrażenie, że tym badaczom nie jest 
obce prognozowanie, a więc także wypracowane na pod-
stawie własnego intelektualnego wysiłku przekonanie 
o konieczności wdrożenia jakichś zmian, przeprowadze-
nia konkretnych działań na rzecz przeobrażania struk-
tur i człowieka. florian znaniecki jest tego szczególnym 
przykładem. Warto wskazać na myśl, która odzwierciedla 
ukierunkowane na przyszłość zatroskanie: „[…] następne 
pokolenia muszą być zdolne do świadomego kierowania 
ewolucją społeczną, jeżeli cywilizacja nasza ma uniknąć 
tragicznych katastrof”30. Choć znaczna część przedstawi-
cieli tej dyscypliny dystansuje się wobec prób prognozowa-
nia i wyobrażania sobie możliwych scenariuszy31, namysł 
o charakterze refleksyjnym, zwłaszcza ten ukierunkowany 

30 f. znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, War-
szawa 2001, s. 3.

31 Dystans wobec prognozowania – zwłaszcza wśród socjo-
logów – nie oznacza dostrzegania przez badaczy pewnego przyszło-
ściowego horyzontu, który dzięki wnikliwej obserwacji społecznej jest 
rozpoznawalny; trafnym przykładem wydaje się wypowiedź giddensa: 
„W warunkach wysoko rozwiniętej nowoczesności coraz powszechniej-
szym zjawiskiem jest wpływ odległych wydarzeń na to, co dzieje się 
w bezpośredniej bliskości”, a. giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” 
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etycznie, od takiej możliwości nie powinien uciekać. pro-
gnozowanie i przewidywanie wraz z oceną tego, co jest 
i jakie jest, stanowi istotną siłę uruchamiającą korektę ży-
cia społecznego. Wybitny przedstawiciel myśli społecznej 
kościoła w polsce, józef majka, z przekonaniem stwierdzał: 
„oceniać otaczającą nas rzeczywistość należy także dlate-
go, ażebyśmy się do niej nie przyzwyczaili, ażebyśmy nie 
puścili rąk i nie doszli do przekonania, że tak jak jest, tak 
musi i inaczej być nie może”32.

bywa, że stawiane diagnozy, analiza, nierzadko i heu-
reza, a w konsekwencji także i prognozowanie, poprzedza-
ją próby zwięzłego wyrażenia noszonych wewnętrznych 
pragnień. związane są one nie tylko z grzecznościowymi 
i zbieżnymi z obyczajem naukowym konkluzjami, spinają-
cymi przeprowadzony w publikacjach dyskurs. Wydaje się, 
iż nierzadko jest to wyraz wyrażania przez badacza/auto-
ra szczerego pragnienia, aby wykonana przezeń praca nie 
poszła na marne. a realizacja takiego scenariusza mogłaby 
nastąpić wtedy, gdyby czytelnicy, adresaci i wszyscy poten-
cjalni odbiorcy stworzonych treści mogli przetransponować 
je w jakiś sposób w praxis indywidualną i społeczną. 

Wydaje się logiczne, że każdy rzemieślnik – w dosłow-
nym rozumieniu tego słowa – czyni swoje wytwory po to, 
aby były przydatne. nawet gdyby miały one stanowić je-
dynie przedmiot estetycznego zachwytu, to także i wtedy 
można byłoby mówić o ich użyteczności. przydatność na-
leży także rozumieć jako humanizację świata społecznego, 
wydobycie jednostki ze społecznego chaosu i dostrzeżenie 
w nim człowieka. To, że w obrębie katolickiej nauki spo-
łecznej i etyki społecznej pojawiają się takie wątki, raczej 
nie zaskakuje, lecz wydaje się logiczne i zrozumiałe. stąd 

i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. a. szulżycka, Warszawa 
2012, s. 15–16.

32 j. majka, Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1986, s. 105–106.
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warto – jako egzemplifikację – wskazać na inną dziedzi-
nę, np. socjologię. Wydobywając z treści socjologicznych 
choćby kilka takich możliwych puent, warto posłużyć się 
przykładami, które w dziedzinie myśli socjologicznej ucho-
dzą za najbardziej znaczące. na podstawie rankingu, jaki 
został przeprowadzony przez międzynarodowe stowa-
rzyszenie socjologiczne w montrealu w 1997 roku, część 
zrzeszonych socjologów wytypowała pięć najważniejszych 
książek, które wywarły najistotniejszy wpływ na ich pracę 
badawczą33. Dobrze będzie zatem, jeśli ten ranking posłuży 
za wskazówkę w doborze kilku przykładów dla niniejszej 
analizy.

Dla petera l. bergera i Thomasa luckmanna analizy 
przeprowadzone w książce Społeczne tworzenie rzeczywisto-
ści nie tylko mają znaczenie metodologiczne i dowodzą fa-
chowości socjologicznej jako takiej. przesłanie jest głębsze: 

W sumie, nasza koncepcja socjologii wiedzy wiąże 
się z określoną koncepcją socjologii w ogóle. […] wynika 
z niej, że socjologia plasuje się w towarzystwie nauk, które 
traktują człowieka jako człowieka, czyli, że jest ona, w tym 
określonym sensie, dyscypliną humanistyczną. […] socjo-
logia humanistyczna budzi na nowo nasz zachwyt nad 
tym zdumiewającym zjawiskiem i nie jest to wcale jej naj-
mniej istotny rezultat34.

Talcott parsons, który w swoim monumentalnym dziele 
System społeczny stwierdził, iż jest nieuleczalnym teorety-
kiem, wierzył jednak w to, iż jego teoretyczne dywagacje 
mogą mieć znaczące skutki praktyczne. Wierzył w to, myśląc 

33 zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/ksi%C4%85%C5%bCki_ 
socjologiczne_XX_wieku_(ankieta) (21.11.2013).

34 p. l. berger, T. luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. 
Traktat z socjologii wiedzy, tłum. j. niżnik, Warszawa 2010, s. 272–273.
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o dobrze przeprowadzonej teoretycznej analizie problemów 
społecznych. Tak jak wielu innych badaczy społecznych, 
dostrzegał zbieżność, komplementarność i nieodzowność 
dialogów teoretycznego i empirycznego. stwierdził: „jeśli 
teoria jest d o b r a, to niezależnie od tego, jakim rodzajem 
problemów zajmuje się najbardziej bezpośrednio, nie ma 
powodu, by sądzić, że nie będzie ona w równym stopniu 
użyteczna w odniesieniu do problemów zmiany oraz proce-
sów zachodzących w ustabilizowanym systemie”35.

stworzona przez Émile’a Durkheima specyficzna meto-
dologia badania, opisywania i wyjaśniania społeczeństwa 
zgodnie z zasadą, iż fakty społeczne należy traktować jak 
rzeczy, pozwoliła mu jednak wierzyć w wyjątkową moc 
i znaczenie socjologii. mimo iż jego ujęcie było struktural-
ne, funkcjonalne i zewnętrzne w stosunku do jednostki, to 
dzięki takiemu spojrzeniu można było – zdaniem tego fran-
cuskiego socjologa – wzbogacić znacząco wiedzę o czło-
wieku. Czy to nie praktyczne znaczenie i wartość nauki 
społecznej, jaką jest socjologia? I czy nie jest korzystna – ze 
względu na człowieka – praca, jaką wykonuje badacz? „Tak 
więc – jak się zdaje – socjologia może otworzyć nowe moż-
liwości nauce o człowieku”36. Warto zauważyć, iż w tej logi-
ce wyraża się wartość socjologicznego namysłu, polegająca 
również na tym, iż przedstawiciele socjologii mieliby być 
gotowi do dzielenia się własnymi odkryciami z innymi ba-
daczami zajmującymi się diagnozowaniem kondycji ludz-
kiej poprzez własne odkrycia.

niekwestionowany współcześnie autorytet w dziedzi-
nie socjologii, jakim jest anthony giddens, wyraził z ko-
lei pogląd, iż nauki społeczne – w odróżnieniu od nauk 

35 T. parsons, System społeczny, tłum. m. kaczmarczyk, kraków 
2009, s. 394.

36 É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System tote-
miczny w Australii, tłum. a. zadrożyńska, Warszawa 2010, s. 382.
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przyrodniczych – nie mają tak bezpośredniego i widocz-
nego wpływu na praktykę życia. nie oznacza to jednak, 
że ich wpływ jest znikomy lub że nie sposób go zidenty-
fikować. Wymaga to niemałej kompetencji. jej posiadanie 
umożliwia dostrzeganie nieprzeciętnego wpływu socjo-
logii i nauk społecznych w ogóle na kształtowanie społe-
czeństwa i człowieka. 

nauki społeczne – powtórzmy to raz jeszcze – nie 
są w odróżnieniu od przyrodoznawstwa wyłączone ze 
świata, który badają. To z pewnością podważa zasadność 
osiągniętego korpusu wiedzy takiego rodzaju, za jakim 
uganiają się autorzy zapatrzeni w nauki przyrodnicze. 
znaczy to jednak zarazem, że nauki społeczne w sposób 
niedostępny przyrodoznawstwu uczestniczą w stanowie-
niu świata, który badają37.

 Czy „stanowienie świata” można uznać za czynność bła-
hą, banalną? kolejny zatem raz znajdujemy potwierdzenie, 
jak chlubne, ambitne i zarazem użyteczne społecznie zada-
nie spełniają badania naukowe z tego kręgu wysiłków inte-
lektualnych. I potwierdzają jednocześnie – choć wyrażenie 
przyjmie górnolotną formę ekspresji – że ten specyficzny 
rodzaj rzemiosła intelektualnego jest łożeniem na rzecz do-
bra wspólnego całej ludzkości. Intelektualna własność ba-
daczy społecznych staje się intelektualną własnością całej 
ludzkości w jej wymiarze horyzontalnym i historycznym.

posługiwanie się metaforą nie zawsze służy dobrze roz-
jaśnieniu tego, o czym autor mówi, zamierza mówić lub co 
już dotychczas powiedział. nierzadko jednak dobra me-
tafora wyraża i pozwala rozwikłać skomplikowaną formę 
przekazu treści badawczych. jest zarysem tego, co miałoby 
się w konsekwencji wydarzyć, właśnie z tej racji, iż doko-

37 a. giddens, Stanowienie społeczeństwa..., dz. cyt., s. 401–402.
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nano i sfinalizowano analizę problemu społecznego. Cen-
ne jest to, że badacze społeczni noszą w sobie nadzieję, iż 
będą kontynuować swoje dzieło, oraz że zachęcają, zapra-
szają i skłaniają się ku kontynuacji pracy wykonanej przez 
innych. poznanie jakiejś prawdy społecznej powinno uru-
chomić dalszy proces epistemologiczny. niklas luhmann 
wyraża to w następujący sposób: 

należy najpierw, jak przy wypływaniu z portu, wcią-
gnąć flagę na maszt, a więc przypisać się do jakiejś kon-
cepcji teorii nauki, aby stworzyć jasność co do założeń 
swego postępowania. my postępowaliśmy inaczej i mo-
żemy teraz zachęcić sowę, by nie kryła się w zakamarku, 
lecz rozpoczęła nocny lot. mamy instrumenty potrzebne 
do tego, by ten lot pilotować, i wiemy, że naszym celem 
jest poznanie nowoczesnego społeczeństwa38.

5. Przesłanie socjologiczno-etyczne  
na tle przesłania klasyka socjologicznej  
wyobraźni – optymistyczny epilog?39

refleksyjność socjologiczno-etyczna jako kompetencja 
rzemieślnika intelektualnego jest twoją cechą charakteru 
człowieka i badacza. może się nią stać. Definiuje sposób 
twojego życia i pracy. nie jesteś w stanie oddzielić zawo-
dowej roli rzemieślnika od życia rzemieślnika. Dobrze, że 
nie jest to możliwe. Dobrze dla ciebie i dla tych, dla których 

38 n. luhmann, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tłum. 
m. kaczmarczyk, kraków 2007, s. 453.

39 Treść „przesłania” inspirowana jest dodatkiem O rzemiośle 
intelektualnym dołączonym do książki należącej do najważniejszych 
dzieł związanych z dotychczasowym rozwojem myśli socjologicznej, 
zob. C. W. mills, Wyobraźnia socjologiczna, tłum. m. bucholc, Warszawa 
2008, s. 301–342. 
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pracujesz i żyjesz. praca, którą na co dzień podejmujesz, 
zaczęła się już dużo wcześniej, jeszcze zanim przystąpiłeś 
do działania pod wpływem intelektualnych pobudek i in-
spiracji, będących do twojej dyspozycji. sam sobie je przy-
gotowałeś, inni ci też w tym pomogli. Wszedłeś już dużo 
wcześniej na barki olbrzymów – twoich poprzedników 
i płodnych intelektualnie twórców. nie musisz forsować 
przeszkód na swojej drodze, a tym bardziej nie musisz wy-
ważać drzwi już dużo wcześniej dla ciebie otwartych.

nurt osobisty i zgromadzony w ciągu twojej systema-
tycznej aktywności życiowo-zawodowej twój „kapitał inte-
lektualny” pozwalają ci na kontynuację pracy bardziej niż 
na rozpoczynanie jej od początku. początek ten jest defi-
niowany także refleksyjnym spojrzeniem wstecz – inni za-
początkowali to, co ty teraz kontynuujesz. Twoje transcen-
dentne wychylenie pozwala ci nie wątpić w trwałość myśli 
i w ich związek z minionymi czasami, a zwłaszcza z ich 
protagonistami. są ci wdzięczni, że podejmujesz się konty-
nuacji ich wysiłku. Wspierają cię, inspirują i zachęcają do 
nieustawania w trudzie. Twój trud jest wart dalszej drogi. 
pomaga ci w tym także szacunek dla transcendentnych od-
niesień w interpretacji losu ludzkiego.

żyjąc i pracując w ten sposób, nigdy nie znajdujesz się 
w sytuacji intelektualnej inercji. Dobrze będzie, ażebyś 
o tym pamiętał, kiedy znajdziesz się w sytuacji, gdy kontekst 
instytucjonalno-strukturalny nie będzie na tobie wymuszał 
konkretnych wyborów i nie będzie wiązał się z oczekiwa-
niem, abyś spalał się intelektualnie. masz wystarczająco 
dużo powodów, aby wydobywać z siebie, ze swojego wnę-
trza – ściągając z półek twojego warsztatu rzemieślnicze-
go – rozliczne motywy, tematy, problemy i kwestie, by je 
przefiltrować w sobie właściwy sposób, z przekazaniem in-
nym, adresatom swojej pracy, owoców tej filtracji. 

narzędzia twojej pracy wraz z wrażliwością refleksyjną 
miej zawsze przy sobie. nie uznawaj ich nigdy za niepotrzeb-
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ne, zużyte i przedawnione. nie wyczerpały się tylko dlatego, 
że miałeś już wcześniej okazję je wykorzystać. Ten rodzaj 
konsumowania zasobów, które w ciągu całej twojej drogi inte-
lektualnej pracowicie nagromadziłeś, będzie przydatny także 
w kolejnych twoich działaniach. jako przedstawiciel rzemio-
sła refleksyjnego ukierunkowanego etycznie zdajesz sobie 
przecież sprawę, iż istnieje także cnota oszczędności, szacun-
ku dla wypracowanych dóbr i narzędzi. korzystaj więc z nich 
z szacunkiem i wdzięcznością. To twój świat, mały, lecz tęt-
niący pomysłami i ukrytymi w nich potencjalnymi teoriami, 
ideami, które wkrótce z pewnością poddasz konceptualizacji, 
operacjonalizacji i epistemologiczno-hermenetycznej wery-
fikacji. To już prosta droga do intelektualnej heurezy, której 
masz prawo zakosztować – wszak pracowałeś.

społeczeństwo w którym tkwisz, wymaga od ciebie 
kompetencji, przenikliwości, trafności w formułowaniu 
przez ciebie diagnoz. Wymagaj tego także sam od siebie. 
na ile potrafisz, bądź elastyczny. nie bój się, że wywody, 
które poczynisz, utracą w ten sposób klarowność i jasność. 
pozwól zbliżyć się ku sobie obu stanowiskom myśli spo-
łecznej: wolności od wartościowania i skłonności do aksjo-
normatywnych ciągotek. nie bój się przesunąć ważności 
owej skonfliktowanej rzeczywistości badawczej na stronę 
tej drugiej. Wartościuj i oceniaj, zachowując się jednak jak 
inteligentny dżentelmen. redukuj dualizm metodologiczny 
albo przynajmniej pozwól, aby on się redukował w tobie sa-
moistnie. nie stawiaj mu nieuzasadnionego oporu. przed-
miot twoich badań i obiekt twojego namysłu intelektualne-
go, adresat twojej obróbki rzemieślniczej, są podmiotami 
w pełnym tego słowa znaczeniu. nie musisz się ich bać. 
nie powinieneś traktować ich jako obiektów, które nie maja 
z tobą nic wspólnego. mają bowiemwiele wspólnego, choć-
by gatunkową naturę, którą i ty w sobie nosisz. 

korzystaj z wyobraźni, której zakres już dawno w sobie 
poszerzyłeś – jest ona rozciągnięta na etyczny obszar two-
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jej wrażliwości. Wyzwalaj się od fetyszyzacji rygorystycznej 
metody, która została instytucjonalnie przypisana do roli, 
jaką pełnisz. a przecież pełnisz nie tylko rolę, nie tylko re-
alizujesz role – choćby było ich wiele. jeśli jednak idea roli 
jest ci bliska, to zbliż się do prawdy o tym, że wypełniasz 
integralnie „rolę człowieka”, odzwierciedlając swoją ludzką 
integralność. nie bądź przy tym pretensjonalny, lecz wdra-
żaj się w uczciwość, rzetelność i pracowitość rzemieślni-
czą. Taki zaangażowany w pracę rzemieślnik wie, że działa 
na rzecz podniesienia poziomu waloryzacji jednostkowo-
-społecznej. nie bój się być metodologiem we własnej 
sprawie intelektualnej. szanuj swoich poprzedników, ale 
i pozwalaj swojej wyobraźni socjologiczno-etycznej wyge-
nerować własną teorię i podzielić się nią ze światem. jesteś 
refleksyjny, i dlatego też teorię budujesz w oparciu o tę ce-
chę twojego umysłu. 

Teoria i metoda są biegnącymi obok siebie i przyjaźnie 
do siebie przystającymi elementami twojej twórczej pracy. 
jesteś rzemieślnikiem intelektualnym, który ma przyswojo-
ną metodę i zinternalizowaną wielorako teorię. miej szacu-
nek dla „olbrzymów”, którzy podarowali ci wiele punktów 
startu dla twojej działalności rzemieślniczej, broń jednak 
swojej indywidualności badawczej. ona jest motorem i in-
spiracją do rozwoju nauki. ona pobudza nierzadko znudzo-
ne umysły do wysiłku i wyjścia ze stanu uśpienia. niech 
wrze za twoją sprawą. niech to będzie wrzenie ze wzglę-
du na człowieka, którym się intelektualnie i życiowo zaj-
mujesz. niech jego dobro będzie wypisane na horyzoncie 
twoich starań intelektualnych. Twoja samodzielność buduje 
się w oparciu o twoją refleksyjność. a przecież – o czym już 
wiesz –twoja własna indywidualność i refleksyjność stają 
się w jakiś sposób wspólne i użyteczne społecznie, więc 
pozwól na to, aby w taki sposób sprawy „własności intelek-
tualnej” twojego warsztatu i zmagań badawczych porządko-
wały się bez przeszkód z twojej strony.
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bądź wobec siebie wymagający i krytyczny. zachowaj rów-
nowagę między samozadowoleniem a krytycyzmem. nie sto-
suj więc nadmiernie rozbudowanej aparatury pojęciowej. nie 
rozkoszuj się zanadto swoją kompetencją językową. ona jest 
potrzebna, lecz najważniejsza jest treść ukryta pod postacią 
twojej aparatury stylistycznej. nie bój się jednak korzystania 
z języka literackiego tam, gdzie wydaje się to uzasadnione. 
adresujesz swoją pracę intelektualną także do wrażliwych 
odbiorców, nierzadko estetów. jeśli zależy ci dodatkowo na 
tym, aby twój warsztat spowodował zbliżenie się adresata do 
treści, które lansujesz, nie rezygnuj z tej techniki. Wartości, 
o których piszesz, są z natury piękne. życie społeczne, o któ-
rym przekonujesz, może być lepsze, a skoro lepsze, to też 
i piękniejsze w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Twoje starania sięgają wartości i dóbr, które wykraczają 
poza naturalny ogląd i doświadczenie. Ich waloryzacja ma 
także inneuzasadnienie niż tylko logiczna instrumentalna 
argumentacja i efektywność. ma podłoże etyczne, transcen-
dentne, biblijne, teologiczne, estetyczne – są więc powody, 
abyś się starał i w tym zakresie. używaj więc chętnie języka, 
który jest wyrazem także twojej wrażliwości. badacz reflek-
syjny nie odcina się przecież od swojego, wypracowanego 
przez lata, habitusu, który wykracza poza czysty empiryzm 
i socjologizm. broń się jednak przed taktyką, która może być 
dla ciebie zgubą: ornamentyką stylistyczną, która miałaby 
za zadanie kamuflować twój lęk przed krytyką. Czytelnicza 
ocena twojej pracy zazwyczaj nie jest oceną dokonywaną 
po to, by ci dokuczyć i zabić w tobie wolę dalszej pracy. jest 
po to, by uporządkować i wyjaśnić to, co niezrozumiałe, ale 
także by odzwierciedlić szczerość poszukiwań zrozumienia 
u tych, którzy są tacy jak ty: myślący, wrażliwi, poszukujący 
i spragnieni heurezy oraz lepszego życia. korekta jest wpi-
sana nie tylko w cel, dla którego podejmujesz swój intelek-
tualny wysiłek – naprawy społeczeństwa, pobudzenia go do 
metamorfozy. korekta rozciąga się także na twój warsztat 
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metodologiczny, który wykorzystujesz w swojej rzemieślni-
czej aktywności intelektualnej. krytyka i powodowana nią 
korekta oczyści także twoje kompetencje. niczego nie tra-
cisz, a wiele zyskujesz. bądź na to gotowy. przygotowany 
doskonale na takie zdarzenia nigdy jednak nie będziesz, bo 
twoja natura intelektualisty bronić się będzie przed uzna-
niem cię przez innych za niedoskonałego. świat się rozwi-
ja dlatego, że jest niedoskonały. Wyrosłeś w tym świecie 
i w nim żyjesz, więc w pewnym sensie jesteś taki jak on. 
świat jest niedoskonały i się rozwija, ciesz się, że i ciebie to 
dotyczy. analogia jest w tym wypadku wielkim sprzymie-
rzeńcem w twoim intelektualno-życiowym rozwoju.

jako dobry rzemieślnik intelektualny nie unikaj analizy 
problemów w ich zakorzenieniu historycznym. niech jed-
nak taka optyka nie powstrzymuje cię przed nakreślaniem 
perspektyw ahistorycznych, ponadhistorycznych i ponad-
czasowych. Chciej się kierować wiarą w to, że są osoby za-
interesowane twoimi przekonaniami niezależnie od czasu 
i kontekstu, w których czytelnik zechce zainteresować się 
twoją twórczością. Czyń to jednak bez zbędnego nadyma-
nia się i fanatyzmu. narzucaj sobie dyscyplinę twórczą pole-
gającą również na tym, że ilość stworzonych treści musi się 
stawać drugorzędna wobec ich jakości. Wbrew częstym po-
glądom, że należy zajmować się jedynie wąskim wycinkiem 
rzeczywistości społecznej, wybiegaj poza niego i otwieraj 
się na analizę całych struktur i obszarów, gdyż twoja wy-
obraźnia socjologiczno-etyczna tego od ciebie wymaga. 

jesteś rzemieślnikiem intelektualnym, a nie dziennika-
rzem, więc nie możesz zatrzymywać się na zbieraniu fak-
tów i sprzedawaniu ich w jak najatrakcyjniejszej postaci. 
Twój opis musi zawsze iść w parze z oceną. nie jesteś ar-
bitrem, lecz badaczem gotowym do szerokiego i odważne-
go dialogu, giętkim w refleksji i dalekosiężnym w ocenach 
i przewidywaniu zdarzeń. Twoja wizja człowieka musi być 
jasna, nieredukowalna do jakiejś jednej i niepełnej koncep-
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cji antropologicznej – człowiek to integralna, podmiotowa 
i sprawcza jednostka. Człowiek, którym się zajmujesz, jest 
tajemnicą. I nie zapominaj o różnorodności ludzi, kształto-
wanej także w oparciu o heterogeniczność biegu historii. 

jesteś rzemieślnikiem intelektualnym, który nie powi-
nien wypuszczać ani na moment ze swoich rąk kompetencji 
refleksyjności. jesteś twórczy, a przekonujesz się o tym, ba-
dając twórcze jednostki w ich interakcjach społecznych. nie 
możesz zajmować się tylko problemami oraz ich oceną, i nie 
powinieneś kierować się ich segregowaniem z tego względu, 
że podejmowane są najczęściej w debacie publicznej. Czuj-
ność i aktualność twoich badawczych poszukiwań nie może 
zostać zdominowana przez propozycje gorączkowo dysku-
towanych i akcentowanych w przestrzeni publicznej proble-
mów. masz być przecież badaczem refleksyjnym suweren-
nym. nie trać więc z horyzontu badawczego konkretnego 
człowieka z jego problemami, ponieważ twoje zbliżenie 
się do niego może ci wiele wyjaśnić w opisie, zrozumieniu 
i ocenie całego organizmu społecznego. jego troski są pro-
blemami społecznymi. jego sprawczość i niemoc konstytu-
uje sprawczość i niemoc całej wspólnoty, do której należy 
i którą tworzy. biografie jednostek i historia społeczności 
krzyżują się ze sobą, poddając ci jako przedmiot twojej in-
telektualnej penetracji całe spektrum ich wewnętrznych 
i zewnętrznych powiązań. Twoja wyobraźnia, wzbogacona 
o zmysł etycznego spojrzenia na człowieka i społeczeństwo, 
jest w stanie zmieniać jakość życia człowieka i społeczeń-
stwa. To bardzo ambitny cel. byłoby dobrze, gdybyś szcze-
rze wierzył, że nie jest jedynie utopią.




