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1. Wprowadzenie

Rozwój technologiczny nieustannie zmie-
nia nasz świat. Jednym z głównych aspektów, 
który w naszym wyobrażeniu daje potencjalnie 
nieskończone możliwości rozwoju, a jednocześnie 
implikuje ogrom negatywnych konsekwencji, 
jest sztuczna inteligencja. Poniższe rozmyślania 
skupią się na zagrożeniach dla podstawowych 
praw i wolności człowieka, pojawiających się 
wraz z rozwojem sztucznej inteligencji oraz na 
działaniach podejmowanych na arenie europej-
skiej w celu ich wyeliminowania.

2. Definicja sztucznej inteligencji
Na wstępie należałoby zdefiniować poję-

cie sztucznej inteligencji, by wyjaśnić przedmiot 
niniejszych rozważań. Warto podkreślić, że praw-
dopodobnie nigdy nie zostanie sformułowana 
jedna prawidłowa definicja sztucznej inteligencji, 
gdyż na potrzeby różnych aktów prawnych, ko-
nieczne będą jej modyfikacje. Natomiast każda 
z tych definicji będzie musiała posiadać dwie 
cechy. Pierwszą z nich będzie elastyczność, by 
taka definicja mogła uwzględniać nieustający 
postęp, w wyniku czego nie będzie potrzeby cią-
głego dokonywania w niej zmian. Jednocześnie 
definicja powinna być wystarczająco dokładna. To 
właśnie ta druga cecha będzie mogła zapewnić 
niezbędną pewność prawa. 

Jedna z definicji sztucznej inteligencji 
została przedstawiona w komunikacie Komisji 
Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji dla 
Europy, którą następnie doprecyzowała grupa 
ekspertów wysokiego szczebla. W przytoczonej 
definicji podkreślono, że: 
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„Do celów niniejszej białej księgi, 
a także wszelkich możliwych przy-
szłych dyskusji na temat inicjatyw 
politycznych, istotne wydaje się 
wyjaśnienie głównych elementów 
składających się na sztuczną in-
teligencję, którymi są „dane” i „al-
gorytmy”.¹1

 Wiele definicji ma na celu wyjaśnienie, 
w jaki sposób działa sztuczna inteligencja, wy-
korzystując dane i algorytmy. Jedną z nich jest 
definicja utworzona przez Komisję Europejską 
zawarta w Białej Księdze w sprawie sztucznej 
inteligencji: 

„W przypadku technik uczenia 
maszynowego, które stanowią 
podzbiór sztucznej inteligencji, 
algorytmy zostały wyszkolone do 
wyprowadzania pewnych wzorców 
na podstawie zbioru danych, aby 
określić działania niezbędne do 
osiągniecia danego celu. Algoryt-
my mogą nadal uczyć się w trak-
cie działania. Produkty oparte na 
sztucznej inteligencji mogą wpraw-
dzie działać autonomicznie przez 

1 Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji. Euro-
pejskie podejście do doskonałości i zaufania, Bruksela, 
19.02.2020r., COM (2020) 65 final, https://ec.europa.eu/
info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-
intelligence-feb2020_pl.pdf [31.03.2022].

postrzeganie swojego środowiska 
i bez konieczności stosowania 
z góry określonego zestawu in-
strukcji, ich zachowanie jest jed-
nak w dużej mierze zdefiniowane 
i ograniczone przez deweloperów”.²

2To, do jakich celów optymalizowany jest 
system, aktualnie określane i programowane jest 
przez człowieka. Jednak nie jest wykluczone, że 
w przyszłości w związku z rozwojem nowych 
technologii, sztuczna inteligencja przewyższy po-
ziom człowieka i nie będzie on już jej potrzebny 
do dalszego udoskonalania. Dalsze refleksje w tej 
kwestii wychodzą jednak poza zakres niniejszego 
artykułu, dlatego dla potrzeb poniższych rozwa-
żań, pod uwagę wzięty zostanie obecny poziom 
zaawansowania sztucznej inteligencji.

3. Wpływ sztucznej inteligencji na 
otaczającą rzeczywistość

Niewątpliwe jest, że sztuczna inteligencja 
będzie się nieustannie rozwijać, gdyż przynosi 
wielekorzyści i ułatwień w codziennym życiu. 
Dodatkowo należy podkreślić, że rozwój ten od-
bywa się w błyskawicznym tempie i ma podnosić 
standard naszego życia dzięki poprawie opieki 
zdrowotnej, poprzez wprowadzanie bardziej pre-
cyzyjnej diagnostyki i lepszemu zapobieganiu 
chorobom, zwiększeniu wydajności rolnictwa, 
przyczynieniu się do adaptacji do zmian klimatu 
i ich łagodzenia, poprawie wydajności systemów 
produkcji w wyniku konserwacji predykcyjnej, 

2 Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji…, s. 19.
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której istotą jest naprawa zasobu lub elementu 
wyposażenia, zanim ulegnie on awarii, na pod-
stawie zebranych danych na jego temat, a także 
zwiększeniu bezpieczeństwa Europejczyków oraz 
na wiele innych sposobów, których nie jesteśmy 
w stanie wszystkich wymienić. 

Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż 
sztuczna inteligencja wiąże się z szeregiem poten-
cjalnych zagrożeń, w szczególności dla podstawo-
wych praw i wolności człowieka. Te potencjalne 
szkody dzielą się na materialne i niematerialne. 
Do tych pierwszych można zaliczyć szkody dla 
bezpieczeństwa i zdrowia osób, w tym utratę życia, 
a także szkody rzeczowe. Natomiast do tych dru-
gich zaliczymy naruszenie prywatności, ogranicze-
nie prawa do wolności słowa, naruszenie godności 
ludzkiej oraz szeroko pojętą dyskryminację, np. 
w dostępie do zatrudnienia. Niniejsze rozważania 
skupią się szkodach niematerialnych. Poniżej zo-
staną przedstawione trzy przykładowe zagrożenia, 
które w dzisiejszym świecie, zdają się powodować 
najwięcej obaw w kwestii możliwości naruszenia 
podstawowych wolności i praw człowieka. 

4. Profilowanie a podstawowe pra-
wa i wolności człowieka
Pierwszym z nich jest profilowanie, które stanowi 
formę zautomatyzowanego przetwarzania da-
nych osobowych konkretnego podmiotu, w celu 
podjęcia decyzji go dotyczących bądź analizy czy 
też przewidywania jego preferencji, zachowań 
czy postaw. 3

3  Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobod-
nym przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, 
Warszawa 2017, s. 205.

Przede wszystkim profilowanie może na-
ruszyć prawo człowieka do prywatności, gdyż ana-
lizie poddawane są jego wybory w zakresie treści, 
które przegląda, czyta, publikuje oraz kupuje. 4

Niedawne badania na Uniwersytecie w Cambridge 
wykazały, że analiza danych umieszczanych na 
facebooku pozwala wykazać, w znaczącej więk-
szości przypadków orientację seksualną danej 
osoby, pomimo że ona tej informacji nie ujawniła. 5

Co więcej, profilowanie narusza swobodę 
wyrażania własnych poglądów, gdyż zbierane na 
nasz temat dane, mogą sprawić, że ludzie nie będą 
wypowiadać się w danych kwestiach, z obawy 
przed tym, że w przyszłości będzie to mogło do-
prowadzić do negatywnych dla nich konsekwencji, 
np. w przypadku, gdy od oceny przekonań danej 
osoby, będzie mógł zależeć sukces w postępowa-
niu rekrutacyjnym. 

Ostatnim zagrożeniem wynikającym 
z profilowania jest ingerencja w sferę wolności 
otrzymywania informacji przez użytkowników 
Internetu. 6Jest to pasywny element wolności 
wypowiedzi, określany wolnością otrzymywania 
informacji.7 W takim przypadku użytkownik znaj-
duje się w tzw. „bańce filtrowej”, w której to już 
nie on decyduje o zakresie informacji, do których 
ma realny dostęp, ale urządzenia zapewniające 

4 M. Świerczyński, Z. Więckowiak, Ramy prawne dla sztucz-
nej inteligencji w świetle najnowszych prac Rady Europy, 
[w:] Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii, red. 
B. Fischer, A. Pązik, M. Świerczyński, Warszawa 2021,
s. 301-326.

5 M. Kosinski, D. Stillwell, T. Graepel, Private traits and 
attributes are predictable from digital records of human
behaviour, http://fsnagle.org/papers/lambiotte2015tracking.
pdf , [dostęp: 31.03.2022].

6 M. Górski, Profilowanie a wolność wypowiedzi, [w:] Prawo 
sztucznej inteligencji i nowych technologii, red. B. Fischer, 
A. Pązik, M. Świerczyński, Warszawa 2021, s. 347-364.

7 M. Górski, Profilowanie…, s. 347-364.
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zautomatyzowane przetwarzanie danych w po-
staci „cyfrowych śladów” pozostawianych przez 
użytkowników Internetu.8 Pozostawanie w takiej 

„bańce filtrowej” sprawia, że użytkownik widzi 
tylko fragment otaczającej go rzeczywistości, przez 
co świadomość jednostki może zostać znacząco 
ograniczona, a to może prowadzić do manipulacji 
takim użytkownikiem. 

Ponadto profilowanie może prowadzić 
również do dyskryminacji. W trakcie procesu 
profilowania uwzględnia się takie cechy jak: płeć, 
wiek, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, orienta-
cja seksualna itp. W następnej kolejności dane te 
mogą decydować przykładowo o tym, jakie oferty 
pracy będą wyświetlać się konkretnej osobie lub 
czy zostanie jej udzielony kredyt. Dyskryminacja 
w przypadku profilowania może ujawnić się także 
w przypadku zatrudnienia i nie dotyczy wyłącznie 
tego aspektu, że maszyna zastępująca w pracy czło-
wieka może wykonywać czynności powtarzające 
się, wymagające dużej ilości wysiłku fizycznego, 
mało ambitne, a przy ich wykonywaniu cechuje 
się mniejszym marginesem błędu niż człowiek, 
ale przede wszystkim algorytmy wykorzystywane 
w procesie rekrutacji lub oceny potencjału danego 
pracownika mogą dyskryminować niektóre ka-
tegorie osób.9 Przykładowo algorytm w procesie 
rekrutacyjnym firmy Amazon, dyskryminował 
płeć żeńską. Wynikało to z faktu, iż sztuczna inte-
ligencja miała wybierać kandydatów na podstawie 
dostarczonych jej danych, w postaci życiorysów 
pracowników na stanowisku programistów, z okre-
su ostatnich dziesięciu lat. W rezultacie tego, iż 

8 R. Lambiotte, M. Kosinski, Tracking the Digital Footprints 
of Personality, http://fsnagle.org/papers/ lambiotte2015trac-
king.pdf, [dostęp: 31.03.2022].

9 M. Świerczyński, Z. Więckowiak, Ramy prawne dla sztucz-
nej inteligencji…, s. 301-326.
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w tym segmencie czasowym dominacja mężczyzn 
w branży technologicznej była niezaprzeczalna, 
algorytm przyznawał kobietom znacząco niższą 
punktację w procesie rekrutacyjnym. Amazon 
oświadczył, że to narzędzie: „nigdy nie było uży-
wane przez rekruterów Amazon do oceny kan-
dydatów”, jednak nie zaprzeczył, że rekruterzy 
mogli przyjrzeć się rekomendacjom opracowanym 
przez ten algorytm.10 

5. Detekcja biometryczna a pod-
stawowe prawa i wolności czło-
wieka

Kolejnym istotnym zagrożeniem dla pod-
stawowych praw i wolności człowieka będzie 
detekcja biometryczna. Detekcja to wykrywanie 
dowolnych sygnałów. Natomiast w przypadku de-
tekcji biometrycznej będzie to system rozpoznający 
człowieka na podstawie układu linii papilarnych, 
geometrii dłoni, brzmienia głosu, obrazu tęczówki 
oka oraz geometrii twarzy.

Detekcja biometryczna może stanowić 
naruszenie prawa do prywatności, przykładowo 
poprzez wyciek tej szczególnej kategorii danych 
osobowych. Negatywne konsekwencje takiego 
zdarzenia mogłyby mieć miejsce przez całe dalsze 
życie konkretnej jednostki. W związku z występo-
waniem wysokiego ryzyka w tej kwestii, przetwa-
rzanie danych biometrycznych dopuszczone jest 
tylko wyjątkowo, gdy pozwala na to przepis bądź 
osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. 
Wiąże się to faktem, iż dane biometryczne są za-

10 J. Dastin, Amazon scraps secret AI recruiting tool that 
showed bias against woman, 11.10.2018, https://www.
reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-in-
sight-idUSKCN1MK08G [dostęp: 31.03.2022].

kwalifikowane jako dane wrażliwe, ze względu na 
specyfikę tych danych związaną ze szczególnym 
przymiotem powiązania z osobą fizyczną, jak 
i charakterem ich przetwarzania, które sprawia, że 
ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których 
dane dotyczą, jest wysokie.11

Następnym zagrożeniem, jakie wiąże się 
z wykorzystywaniem detekcji biometrycznej, jest-
możliwość naruszenia prawa wolności słowa. Taka 
sytuacja mogłaby być wysoce prawdopodobnaw 
przypadku brania udziału w różnego rodzaju 
manifestacjach publicznych. Ludzie wyrażający 
w ten sposób swoje poglądy musieliby brać pod 
uwagę, iż zidentyfikowanie ich w tłumie ludzi 
na podstawie detekcji biometrycznej, mogłoby 
mieć duże znaczenie w przyszłości, przykłado-
wo mogłoby być brane pod uwagę w przypadku 
ubiegania się o pewne stanowiska. 12To niewątpli-
wie mogłoby skutkować ograniczeniem udziału 
ludności w takiego typu wydarzeniach.

6. Autonomiczne samochody 
a podstawowe prawa i wolności 
człowieka

Ostatnim, przywołanym dla niniejszych 
rozważań zagrożeniem dla podstawowych praw 
i wolności człowieka, będą autonomiczne samo-
chody. Pojazdy autonomiczne charakteryzują się 

11 M. Kuba, Administrator danych osobowych biometrycz-
nych – wybrane zagadnienia, [w:] Administrator i Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, red. T. Wyka, M.A. Mielczarek, 
Warszawa 2019, s. 93.

12 P. Mozur, Biometric data becomes new weapon in Hong 
Kong protests, 27.07.2019 r., https://www.pbssocal.org/
shows/newshour/clip/biometric-data-becomes-new-we-
apon-in-hong-kong-protests-1564251221
[dostęp: 31.03.2022].
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wysokim stopniem automatyzacji. W przypadku 
pojazdu autonomicznego „system” zastępuje kie-
rowcę. Pojazdy te są bowiem w stanie przejąć za 
kierowcę kontrolę nad jazdą wprost i utrzymaniem 
pasa ruchu w ten sposób, że na podstawie danych 
pochodzących z czujników oraz oprogramowa-
nia sterującego w sposób samodzielny oceniają 
sytuację panującą na drodze i na tej podstawie 
podejmują własne decyzje, w tym zakresie.13 Au-
tonomiczne samochody stanowią głównie zagro-
żenie dla prawa do prywatności. Trzeba bowiem 
podkreślić, że takie pojazdy wyposażone są w licz-
ne czujniki, które zbierają dane m.in.na temat 
tego, w jakie miejsca udaje się dana jednostka 
i jak często odbywa przejazdy. Ciężko również 
przewidzieć kto będzie przechowywać takie dane, 
czy będą one bezpieczne, a także w jaki sposób 
będą one wykorzystywane.14 Dodatkowo, w zależ-
ności od tego, kto będzie użytkownikiem takiego 
pojazdu, takie dane mogą być bardzo cenne, a ich 
ujawnienie mogłoby doprowadzić do tragicznych 
skutków. Zbieranie i wykorzystywanie danych 
opierających się na lokalizacji stanowi istotny 
problem, gdyż sposób poruszania się człowieka 
jest unikalny i pozwala ustalić przyzwyczajenia 
i standardowe zachowania danej jednostki.15

13 M. Ebers, Autonomes Fahren: Produkt und Produzen-
tenhaftung, [w:] B.H. Oppermann, J. Stender-Vorwachs,
Autonomes Fahren, Rechtsfolgen, Rechtsprobleme, tech-
nische Grundlagen, Hannover 2017, s. 94

14 J. Boeglin, The Costs of Self-Driving Cars: Reconciling 
Freedom and Privacy with Tort Liability in Autonomous
Vehicle Regulation, YJourLawT 2015, Nr 17(1), s. 171–203.

15 M. Gillespie, Shifting Automotive Landscapes: Privacy 
and the Right to Travel in the Era of Autonomous Motor
Vehicles, WUnivJourLawP 2016, Nr 50, s. 147–169.

7. Działania podejmowane na are-
nie europejskiej, związane z roz-
wojem sztucznej inteligencji

Zważywszy na liczne zagrożenia, jakie 
pojawiają się w związku z rozwojem sztucznej 
inteligencji, Komisja Europejska wydała w dniu 
19.02.2020 roku Białą Księgę w sprawie sztucznej 
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inteligencji.16 Należy podkreślić, że nie jest to akt 
prawny, ale wyłącznie zbiór propozycji działań, 
które wyznaczają przyszły kierunek unijnych regu-
lacji i inicjatyw w obszarze sztucznej inteligencji. 
Dopiero w późniejszym etapie takie opracowane 
standardy, będą mogły stać się obowiązkowe 
poprzez działalność ustawodawczą17. Co wię-
cej, należy podkreślić, że Unia Europejska musi 
podjąć działania ustawodawcze na tyle wcześnie, 
by nie nastąpiło wewnętrze rozdrobnienie doty-
czące regulowania tej kwestii na szczeblach kra-
jowych.Działania podejmowane w celu realizacji 

16 Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji… .

17 G. Bar, Robot personhood, czyli po co nam antropo-
centryczna sztuczna inteligencja?, [w:] Prawo sztucznej
inteligencji, red. L. Lai, M. Świerczyński, Warszawa 2020.

i wzmacniania praw człowieka są bezwarunkowym 
wymogiem rozwoju jednostki oraz społeczeństw. 
Z drugiej strony, korzystanie i dalsze zaawan-
sowanie poziomu rozwiązań technologicznych 
są nieuniknione. Jednak elementy te nie mu-
szą się antagonizować, wręcz przeciwnie, mogą 
się wzajemnie wspierać, a przynajmniej szukać 
kompromisu dla optymalizacji efektywności obu 
sfer, co stara się uzyskać w swoim komunikacie  
Komisja Europejska.18

18 A. Podolska, Ł. Rąb, (Re)wizja praw człowieka w dobie 
rozwoju nowych technologii. Miedzy indywidualizmem
a kolektywizmem, [w:] Prawo sztucznej inteligencji i nowych 
technologii, red. B. Fischer, A. Pązik, M. Świerczyński,
Warszawa 2021, s. 374.
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1. Początek Sprawiedliwego 
Handlu

Ruch Sprawiedliwego Handlu narodził 
się w latach 50 XX wieku. W tamtym czasie za-
częto zauważać rosnące dysproporcje społeczne 
i ubóstwo, które szerzyło się w krajach Ameryki 
Południowej czy Azji. W 1946 r. Edna Ruth Byler 
poruszona nędzą mieszkańców Puerto Rico posta-
nowiła zainicjować kampanię sprzedaży produk-
tów wykonanych ręcznie przez portorykańskich 
rzemieślników1. Akcja początkowo cieszyła się 
dużym zainteresowaniem tylko wśród rodziny 
i przyjaciół inicjatorki kampanii, ale z czasem 
rozszerzyła się również na większe grono po-
tencjalnych kupców. Wkrótce zaczęto również 
sprzedawać produkty pochodzące z innych kra-
jów. Edna Ruth Byler przekonana była, że taka 
forma pomocy umożliwi w sposób faktycznie 
odczuwalny polepszenie sytuacji życiowej osób 
żyjących w Puerto Rico czy innych części świata. 
Z jej inicjatywy w 1946 r. powstał projekt Samopo-
mocowe Rzemiosło (Self Help Crafts), które miało 
na celu dystrybucję wyrobów rękodzielniczych 
oraz marketing produktów. Zadbano, aby pro-
dukty pochodzące z krajów słabiej rozwiniętych 
były atrakcyjne dla klientów np. poprzez różno-
rodność kolorystyczną czy wzorniczą. W 1970 r. 
powstała organizacja non-profit “Samopomocowe 
Rzemiosło Świata” (Self-Help Crafts of the World). 
Celem organizacji było zrzeszanie pracowników 
z biednych, słabo rozwiniętych krajów i stwarzanie 
im możliwości pracy i rozwoju. Dochód z pracy 

1 Rynek produktów sprawiedliwego handlu w Polsce, red. 
M. J. Radziukiewicz, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2015.
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natomiast, pozwalał im zaspokoić podstawowe 
potrzeby fizyczne (np. wynagrodzenie pozwalało 
im korzystać z pomocy medycznej czy z lepszej 
jakości pożywienia). Po 50 latach działalności 
organizacja zmieniła swoją nazwę na Dziesięć 
Tysięcy Wiosek (Ten Thousand Villages) i do 
czasów dzisiejszych funkcjonuje pod tą marką2.

W latach 70 XX wieku, w innej części świa-
ta, bo w Europie Zachodniej, ludzie zaczęli do-
strzegać to, co kilkadziesiąt lat wcześniej poruszyło 
Ednę Ruth Byler. W tym czasie szczególnie zaczęły 
się uwypuklać w świadomości Europejczyków 
rosnące dysproporcje społeczne. Większe zapo-
trzebowanie na różnego rodzaju dobra czy rosnący 
konsumpcjonizm sprawiły, że zaczęto zastanawiać 
się jak wygląda proces wytwarzania określonych 
produktów na całej długości łańcucha dostaw. 
Często okazywało się, że pożądany produkt po-
chodził od ludzi, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, 
nie otrzymawszy wystarczającego wynagrodzenia. 
W związku z tym w krajach Europy Zachodniej 
powstawały organizacje, które starały się ten stan 
rzeczy zmienić poprzez skrócenie łańcucha do-
staw i bezpośredni kontakt z producentami z Azji, 
Afryki czy Ameryki Południowej. Organizacje 
pozarządowe skupywały i transportowały pro-
dukty z najbiedniejszych krajów świata. Następnie 
sprzedawali je po cenie, która gwarantowałaby 
producentom godziwe wynagrodzenie. Z czasem 
zaczęto ustalać jednolite zasady funkcjonowania 
organizacji, aby zarówno pojawiające się nowe 
organizacje jak i dołączający producenci mogliby 
się łatwiej rozeznać.

Podobnie jak w przypadku organizacji Ten 
Thousand Villages i ruchu Sprawiedliwego Han-

2 https://www.tenthousandvillages.com/about-us
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dlu w Ameryce Północnej, działalność skupiała 
się w dużej mierze na importowaniu produktów 
rzemieślniczych, własnoręcznie wykonanych przez 
rdzenną ludność. Z czasem zapotrzebowanie na 
takie produkty zmalała, a rzecznicy Sprawiedli-
wego Handlu stopniowo zmienili strategię dzia-
łania i zaczęli sprowadzać produkty rolne. Był to 
pierwszy impuls, który ukształtował Fairtrade 
do takiej postaci, w której znamy ją dzisiaj. De-
cyzja o imporcie produktów rolnych poszerzyła 
znacznie krąg potencjalnych klientów. Ponadto, 
spowodowało to, że ruch Sprawiedliwego Handlu 
rozwinął się również w przemyśle spożywczym.

Kolejnym przełomem w dziejach ruchu 
Sprawiedliwego Handlu było rozpoczęcie ozna-
czania produktów, które pochodziły od produ-
centów fairtrade. Proces certyfikacji rozpoczął 
się od kawy, która nazywała się Max Havela-
ar. Certyfikacji dokonała organizacja Stitching 
Max Havelaar. Nazwa Max Havelaar pochodzi 
od imienia i nazwiska bohatera powieści Eduar-
da D. Dekkera pod tym samym tytułem. Książka 
dziewiętnastowiecznego pisarza opowiada o sy-
tuacji w koloniach holenderskich na Jawie. Jest to 
swego rodzaju sprzeciw wobec pojawiającego się 
kolonializmu w XX wieku, bazującego na wyko-
rzystywaniu ubóstwa mieszkańców Azji, Ameryki 
Południowej czy Afryki. Na przełomie lat 80 i 90 
XX wieku zaczęło wybrzmiewać hasło Trade Not 
Aid, które stanowi wezwanie do niesienia pomocy 
krajom Ameryki Południowej, nie poprzez pomoc 
finansową, lecz poprzez kupowanie oferowanych 
przez nich produktów po godnej cenie. Ruch 
Sprawiedliwego Handlu zaczął przybierać na sile, 
zaczęło powstawać wiele oddolnych inicjatyw 
wspierania słabiej rozwiniętych krajów. W 1998 r. 
powstała międzynarodowa organizacja zajmująca 

się działaniem poprzez lobbing i harmonizację 
działań na rzecz Sprawiedliwego Handlu na szcze-
blu międzynarodowym. Zaledwie 10 lat później 
Fairtrade International (FLO) wspólnie z World 
Fair Trade Organization (WFTO) przyjęły Kartę 
Zasad Sprawiedliwego Handlu3. Karta podzielona 
jest na kilka części. Dokument zawiera m.in. def-
nicję Sprawiedliwego Handlu, zasady podstawowe 
i sposoby ich realizacji. Karta Sprawiedliwego 
Handlu stanowi podstawę działań ruchu i punkt 
odniesienia dla działań rzeczniczych.

2. Karta Sprawiedliwego Handlu
W Karcie Sprawiedliwego Handlu przyję-

tej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czerwcu 
2011 roku zawarta jest definicja Sprawiedliwego 
Handlu, która brzmi następująco: “Sprawiedliwy 
Handel jest to partnerstwo w handlu, opierające 
się na dialogu, przejrzystości i szacunku, w którym 
dąży się do większej równości w handlu między-
narodowym. Przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju poprzez oferowanie lepszych warunków 
handlowych dla marginalizowanych producen-
tów i pracowników, szczególnie na Południu. Or-
ganizacje Sprawiedliwego Handlu (wspierane 
przez konsumentów) aktywnie angażują się we 
wspieranie producentów, podnoszenie świado-
mości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk 
konwencjonalnego handlu międzynarodowego”4.
Zawarte w następnym rozdziale Karty zasady 
podstawowe rozszerzają i doprecyzowują po-
wyższą definicję. Zasadami podstawowymi Karty 

3 https://www.sprawiedliwyhandel.pl/wp-content/
uploads/2017/01/Karta_Zasad_Sprawiedliwego-Handlu.pdf

4 ht tps://www.sprawiedliwyhandel.pl/wp-content/
uploads/2017/01/Karta_Zasad_Sprawiedliwego-Handlu.pdf
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Sprawiedliwego Handlu są: dostęp do rynku dla 
marginalizowanych producentów, zrównoważone 
i sprawiedliwe relacje handlowe, budowanie po-
tencjału i wzmocnienie pozycji oraz podnoszenie 
świadomości i rzecznictwo. Pierwsza z zasad do-
tyczy w dużej mierze skracania łańcucha dostaw, 
tak aby zawierał on jak najmniejszą liczbę ogniw 
i mógł skutecznie przynosić zysk na każdym eta-
pie produkcji. Sprawiedliwy Handel stwarza rol-
nikom i producentom z krajów rozwijających się 
możliwość handlowej współpracy z nabywcami, 
do których nie mogliby dotrzeć.

 Jest to swego rodzaju oddanie podmiotowości 
tym, którzy do tej pory byli wykluczani z rynku. 
Drugą zasadą są zrównoważone i sprawiedliwe 
relacje handlowe. W tym przypadku nacisk po-
stawiony został na odpowiednią, nie zaniżoną 
cenę za produkt, która przekłada się na godne 
wynagrodzenie. Cena produktu uwzględnia nie 
tylko koszty produkcji, ale również ochronę zaso-
bów naturalnych oraz zabezpieczenie przyszłych 

potrzeb inwestycyjnych. Producenci mają zapew-
nione godziwe warunki, przez co mogą zaspokoić 
swoje codzienne potrzeby, ale także rozwijać się. 
W końcu stała współpraca pozwoli zaplanować 
strategię handlową i umożliwi wymianę informacji 
między podmiotami. Z powiązaniu z powyższym 
stoi zasada trzecia Karty Sprawiedliwego Han-
dlu tzn. budowanie potencjału i wzmacnianie 
pozycji. Sprawiedliwy handel nie pozostaje je-
dynie na godnym wynagrodzeniu - stawia krok 
dalej i dba o edukację, rozwijanie dotychczaso-
wych umiejętności i zasobów rolników. Dzięki 
temu mogą oni nie tylko korzystać z gotowych 
propozycji Sprawiedliwego Handlu, ale również 
działać w sposób kreatywny i twórczy na rzecz 
siebie i swojego środowiska. Ponadto stają się 
oni jeszcze bardziej konkurencyjnymi podmio-
tami na rynku. Ostatnią zasadą jest podnoszenie 
świadomości i rzecznictwo. Aby zasady przyjęte 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Karcie mogły 
działać i być skuteczne, potrzebne są osoby, które 
będą edukować społeczeństwo o problemie jakim 
są nierówności społeczne, ubóstwo i wyklucze-
nie. Edukatorzy powinni łączyć konsumentów 
z produktami pochodzącymi od sprawdzonych, 
sprawiedliwych producentów poprzez działania 
indywidualne, kampanie czy prelekcje. Często 
nieświadomi obywatele wybierają to, do czego 
są przyzwyczajeni, nie zważając na oznaczenia 
na produkcie. W takich przypadkach szczegól-
nie porzebni są edukatorowie. Wiadomym jest, 
że im więcej konsumentów będzie decydowało 
się na produkty fair trade, tym większa zmiana 
może nastąpić.
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3. Czym jest Fairtrade?
Fair trade odnosi się do Sprawiedliwego Han-
dlu w szerokim znaczeniu. Oznacza to, że ten 
termin odnosi się zarówno do poszczególnych 
organizacji jak i do zasad, które im przyświe-
cają. Czymś innym jest natomiast Fairtrade. 
Jest to system certyfikacji produktów będący 
własnością Fairtrade International. Poprzez za-
sady certyfikacji możliwe jest spełnienie zasad 
przyświecających Sprawiedliwemu Handlowi. 
Aby produkt mógł zostać oznaczony znakiem 
Fairtrade musi spełnić wiele warunków m.in. 
przy jego wytwarzaniu musi być zapewnione 
godne wynagrodzenie dla rolników oraz jego 
produkcja nie może przyczyniać się w znacz-
nym stopniu do zanieczyszczenia obszaru, 
na którym jest wytwarzany. Fairtrade Polska 
nie jest jednostką certyfikującą. W tym celu 
nawiązana jest ścisła współpraca z systemem 
FLOCERT. Każde ogniwo łańcucha dostaw 
musi spełniać wymogi dotyczące certyfikacji. 
Kiedy chociaż jedno ogniwo nie uzyska wymo-
gów minimalnych dla otrzymania certyfikatu, 
cały produkt nie zostanie certyfikowany.5

Sprawiedliwy handel coraz częściej po-
jawia się jako dyrektywa działania na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. Co oznacza jednak 

“sprawiedliwy”? W kontekście fair trade może ozna-
czać socjalne czy prorozwojowe. K. Żukrowska 
trafnie zauważa, że “fair trade" to nie tylko roz-
wiązania umożliwiające większą ochronę jednego 
rynku przy równoczesnej liberalizacji drugiego, to 
również stworzenie warunków, w których można 
w większym stopniu finansować import i tworzyć 
produkty na eksport, a także umożliwiać samofi-
nansowanie konsumpcji na rynkach państw po-

5 https://www.fairtrade.org.pl/dla-firm/certyfikacja-i-licen-
cjonowanie/
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konujących lukę rozwojową”6. Zgodnie z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju OZN 203077 jednym 
z głównych celów jest walka z ubóstwem. Zadanie 
wskazane przez Organizację Narodów Zjedno-
czonych pokrywa się z celami stawianymi sobie 
przez Fairtrade m.in. współpraca z państwami 
rozwijającymi się poprzez wspieranie polityki 
mającej na celu wyeliminowanie ubóstwa i głodu 
w tych krajach. Podobieństwo występuje również 
w punkcie 8 Agendy na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ 2030 dot. godnej pracy dla wszyst-
kich ludzi oraz zrównoważonego wzrostu gospo-
darczego. Kluczowym jest, aby wszyscy ludzie 
mieli dostęp do takich samych możliwości bez 
względu na miejsce zamieszkania. Naukowcy od 
czasów powstania ruchu sprawiedliwego handlu 
zastanawiają się nad motywacją konsumentów 
decydujących się na wybór produktów fair trade. 
Konsumenci są w stanie zapłacić wyższą cenę 
z poczucia sprawiedliwości czy wzmacniania 
własnych atrybucji.8 Niektórzy uważają także, że 
nadwyżka ceny jest swego rodzaju datkiem, który 
kupując dany produkt, przekazujemy na rzecz 
lepszego świata. Jednak czy rzeczywiście możemy 
postrzegać kupowanie produktów fairtrade jako 
akt sprawiedliwości? Sprawiedliwość zgodnie ze 
słownikiem języka polskiego PWN to “uczciwe, 
prawe postępowanie”9. Niektórzy podnoszą, że 
umowa sprzedaży jako umowa wzajemna, nie 

6 Żukrowska, K. Terms of trade i fair trade - teoria R. Prebi-
scha dzisiaj, [w:] Fair trade w globalizującej się gospodarce, 
red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
- Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 11-29.

7 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

8 Claar, V. "Sprawiedliwy" handel?: czy Fair Trade rzeczywi-
ście zwalcza problem ubóstwa? Wydawnictwo PROHIBITA, 
Warszawa 2011

9 https://sjp.pwn.pl/sjp/;2523363

mieści się w kategorii czynów sprawiedliwych. 
Handel, rządzący się swoimi prawami, nie powi-
nien być obwarowany moralnym zobowiązaniem. 
Nie można natomiast zapominać, że dokonując 
wyboru pomiędzy produktem fair trade i pro-
duktem pozbawionym certyfikacji, istnieje cho-
ciaż w minimalnym stopniu szansa działania 
na korzyść krajów rozwijających się. Nadwyżka 
cenowa jaką konsument płaci jest swego rodzaju 

“cegiełką”, która tworzy godne wynagrodzenia dla 
rolników oraz ich rodzin. Im więcej konsumen-
tów będzie wybierało produkty sprawiedliwego 
handlu, tym większa szansa na pozytywną zmianę 
na globalnym rynku. 

4. Strategia Fairtrade na przy-
szłość

Niedawno na stronie oficjalnej stronie 
internetowej Fairtrade Polska10 pojawił się raport 
z planami działania organizacji na lata 2021-2025. 
Plan 11opiera się na 3 głównych filarach: godziwe 
zarobki to prawo człowieka, sprawiedliwość spo-
łeczna napędza zrównoważony rozwój oraz im 
więcej współpracy, tym większy wpływ. Ogólnie 
brzmiące hasła przedstawione są również w formie 
czterech celów. W pierwszej kolejności organizacja 
będzie dążyć do osiągnięcia trwałych i zrówno-
ważonych źródeł utrzymania dla wszystkich. Jest 
to rozwinięcie planu, który przyświecał Ruchowi 
Sprawiedliwego Handlu od samego początku. Fair-
trade dąży do zniwelowania nierówności społecz-
nych na każdym ogniwie łańcucha dostaw. Kolejny 

10 https://www.fairtrade.org.pl/

11 https://www.fairtrade.org.pl/material/przyszlosc-jest-fa-
ir-strategia-fairtrade-2021-2025/
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celem Fairtrade na lata 2021-2025 jest wykazanie 
wpływu działań Ruchu Sprawiedliwego Handlu. 
Obecnie, pomimo stopniowego zwiększenia za-
interesowania produktami fair trade, szczególnie 
w generacji Z, pojawiają się głosy, że działanie 
zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu nie 
jest wystarczająco skuteczne i tworzy pozorny 
wpływ na sytuację pracowników w Azji, Afryce 
czy Ameryce Południowej. Jak się jednak okazuje, 
zdecydowane działania konsumentów wywierają 
wpływ na politykę wielkich korporacji, co możemy 
zauważyć nawet w zmianie ich dotychczasowej 
polityki. Niepokojące jest pojawienie się zjawiska 
greenwashingu, które niewątpliwe szkodliwe, po-
twierdza jednak to, że konsumenci domagając się 
godnych warunków dla pracowników wytwarza-
jących produkt, są słyszani. Niekoniecznie jednak 
korporacje są chętne dogłębnie dokonać zmiany 

funkcjonowania produkcji, także poprzestają na 
greenwashingu. Kolejnym celem na lata 2021-2025 
jest przekształcenie łańcuchów dostaw. Dużym 
wyzwaniem jest w tym przypadku zdigitalizowa-
nie łańcuchów dostaw i umożliwienie na każdym 
etapie produkcji korzystania z technologii, która 
umożliwia skuteczniejsze i trafniejsze planowa-
nie sprzedaży. Ostatnim celem wymienionym 
w strategii jest mobilizowanie społeczności do 
podejmowania działań zgodnych z polityką fair 
trade. Kluczowe jest, w osiągnięciu celów stawia-
nych przez organizację, aby jak największa część 
konsumentów wybierała produkty certyfikowane. 
Zgodnie z badaniem konsumenckim przeprowa-
dzonym przez Fairtrade12 w 2021 roku w Polsce 

12 https://www.fair trade.org.pl/wp-content/upload-
s/2021/08/2021-PL-Badanie-konsumenckie-Fairtrade-
-GlobeScan.pdf
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jedynie 30% konsumentów regularnie kupuje 
produkty ze znakiem Fairtrade, a jedynie 46% zna 
znak certyfikacji. Nie dziwi, więc że organizacja 
będzie skupiała swoje działa na edukowaniu 
i zrzeszani kolejnych edukatorów. 

W opublikowanej strategii Fairtrade na 
lata 2021-2025 zawarto również cele szczegółowe, 
które doprecyzowują wyżej przedstawione cele 
ogólne. Celami szczegółowymi są: wzmocnienie 
pozycji rolników i pracowników, rozwój i innowa-
cje, działania rzecznicze i zaangażowanie obywa-
telskie oraz bardziej sprawiedliwe łańcuchy dostaw 
dzięki cyfryzacji. W pierwszej kolejności należy 
zwrócić uwagę na punkt dotyczący wzmocnienia 
pozycji rolników i pracowników. Realizacja tego 
celu nastąpi w szczególności poprzez budowanie 
odporności na zmiany klimatu, zapewnienie 
trwałych i zrównoważonych źródeł utrzymania, 
wspieranie kobiet i młodych ludzi13. Zmiany kli-
matyczne, które w ostatnich latach przybierają 
na sile, utrudniają pracę osób z najbiedniejszych 
krajów, np. przez to, że dużo trudniej jest wytwo-
rzyć konkurencyjne plony, jeżeli coraz częściej 
pojawiają się susze czy nawałnice. Pracownicy 
pozbawieni są również narzędzi, którymi mogą 
ograniczać wpływ klimatu na ich uprawy. Duże 
znaczenie w dalszym działaniu organizacji ma 
zapewnienie odpowiednio wysokiego wynagro-
dzenia, tak aby wystarczało na godziwe życie. Pod 
koniec 2020 roku Fairtrade wprowadziło obo-
wiązkowe wynagrodzenie podstawowe Fairtrade 
dla pracowników plantacji bananów. Okazuje 
się, że zapewnione wynagrodzenie wystarcza 
i pozwala plantatorom prowadzić godne życie. 
Odpowiednio wysokie wynagrodzenie nie tylko 

13 https://www.fairtrade.org.pl/material/przyszlosc-jest-fa-
ir-strategia-fairtrade-2021-2025

pozwala pracownikom na zapewnienie sobie 
i swoim rodzinom odpowiedniego wyżywienia 
czy opieki zdrowotnej, ale również umożliwia 
im rozwój, stając się konkurencyjnymi na rynku 
pracy. Kolejnym celem szczegółowym są rozwój 
i innowacje. W ciągu najbliższych lat kluczowym 
będzie dostosowanie się do rozwijającego się 
rynku oraz do zmieniających się potrzeb konsu-
mentów. Ważne jest również ustalanie nowych, 
korzystnych warunków współpracy z nowymi 
producentami oraz rozszerzanie działania Fair-
trade na nowe kategorie produktów. Warto także 
zwrócić uwagę na działania edukujące korporacje, 
które już działają na rzecz Ruchu Sprawiedliwego 
Handlu, tak aby ich działania stawały się coraz 
bardziej skuteczne i sprawiedliwe. Współpraca 
z firmami i wprowadzane innowacje odgrywa-
ją tutaj niemałą rolę. Popularna marka lodów 
Ben & Jerry's, nie tylko dba o certyfikację swoich 
produktów, ale stawia krok dalej. W 2020 roku 
firma postanowiła przekazać dodatkową kwoty 



23anovo nr 02/2022

anna PoraDa 

600 tysięcy dolarów dla ponad 5 tysięcy rolników 
dostarczających kakao. Te pieniądze mają na celu 
zapewnić producentom kakao wynagrodzenie, 
które pozwala na godne życie. Ben & Jerry’s wierzy, 
że w ten sposób możemy zadbać o sprawiedliwy 
świat, w którym niwelowane są różnice społeczne. 
Trzecim celem szczegółowym są działania rzecz-
nicze i zaangażowanie obywatelskie. Motorem 
działania organizacji są edukatorzy, którzy na 
własną rękę szerzą wiedzę o ruchu Sprawiedliwego 
Handlu i uwrażliwiają społeczeństwo na problem 
nierówności społecznych. Ważnym elementem 
jest również inicjowanie zmian w regulacjach 
prawnych na poziomie regionalnym, krajowym 
oraz globalnym. Bardzo istotnym obszarem są 
w tym przypadku zamówienia publiczne. Dzięki 
działaniu Fairtrade Italia zgodność z zasadami 
Sprawiedliwego Handlu stanowi jedno z kryte-
riów we włoskim prawie zamówień publicznych. 
W związku z tym produkty kupowane w ramach 
zamówień publicznych muszą odpowiadać kry-
teriom ruchu Sprawiedliwego Handlu. Włochy 
w tym aspekcie stanowią wzór dla innych krajów 

- obecne regulacje na poziomie krajowym stanowią 
wyraz sprzeciwu wobec nierównego traktowania 
i wykorzystywania słabszym na rynku. Ostatnim 
celem szczegółowym Fairtrade przewidzianym 
na lata 2021-2025 jest dążenie do uzyskania bar-
dziej sprawiedliwych łańcuchów dostaw dzięki 
cyfryzacji. Kluczowym zadaniem dla organizacji 
jest zapewnienie dostępu do technologii produ-
centom żywności, dzięki której będą oni mogli 
uzyskać dostęp do takiej ilości informacji jaka 
jest dostępna dla rolników z innych części świata. 
Producenci pozbawieni dostatecznej wiedzy na 
temat ich plonów, uprawy czy konkurencji na ryn-
ku tracą, na korzyść tych, którzy korzystają w tym 

celu z najnowszych technologii. Dzięki działaniu 
Fairtrade producenci kakao z Wybrzeża Kości 
Słoniowej zaczęli współpracować z partnerami 
technologicznymi i fundatorami, którzy zaczęli 
wdrażać nowe metody przekształcania produkcji. 
Dzięki ufundowanym wynalazkom rolnicy mogą 
prześledzić proces uprawy od samego początku. 
Ponadto mogą oni analizować sprzedaż i wybierać 
partnerów handlowych, z którymi będą nawiązy-
wać współpracę. Taki system pozwala ulepszać 
cały proces zaczynając od upraw, kończąc na 
ich sprzedaży.

5. Podsumowanie
Ruch Sprawiedliwego Handlu od czasu swojego 
powstania przedkłada interes pracowników nad 
zysk. Wiara w sprawiedliwość, godność i równość 
każdego człowieka na świecie napędza funkcjo-
nujący od wielu lat system i zdobywa coraz to 
więcej zwolenników. Rynek produktów fair trade 
poszerza się na kolejne produkty - zaczynając od 
kawy, bananów, czekolady, kończąc na ubraniach, 
kosmetykach czy nawet piłkach footballowych. 
Organizacja Fairtrade, tak samo jak inne podmioty 
Sprawiedliwego Handlu, musi nadążać nad zmie-
niającym się rynkiem i rozwojem technologicznym, 
aby móc skutecznie działać. Duże znaczenie dla 
działania organizacji w najbliższych latach będą 
miały również działania rzecznicze i kampanie, 
które umożliwią dotarcie ruchu Sprawiedliwego 
Handlu do coraz większej ilości konsumentów. Im 
więcej ludzi będzie decydowało się na zakup pro-
duktów pochodzących od producentów fair trade, 
tym większa szansa na zrównoważony rozwój 
wszystkich obszarów świata oraz na zmateriali-
zowanie się sprawiedliwości społecznej.



michał stolarczyk 
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Pola Monola w Parku Śląskim czyli spoj-
rzenie na intencje prawodawcy w świetle krytycz-
nego stanowiska wyrażonego w Imperium Tekstu. 
Prawo jako postulowanie i urzeczywistniania 
świata możliwego, uwzględniające twierdzenia 
przedstawione w monografii W poszukiwaniu 
intencji prawodawcy.

"Jeśli wyprowadzasz z tekstu ja-
kiekolwiek znaczenie inne niż 
zamierzone przez autora, to nie 
interpretujesz tego tekstu."1

1. Uwagi wstępne.

W niniejszym artykule podjęto rozważania 
dotyczące krytyki pojęcia „intencja prawodawcy” 
zawartej w Imperium Tekstu Prawo jako postu-
lowanie i urzeczywistnianie świata możliwego 
autorstwa prof. Marcina Matczaka. Perspektywa 
intencjonalistyczna ukazana została na podstawie 
monografii prof. Zygmunta Tobora: W poszukiwa-
niu intencji prawodawcy. Celem konstruktywnego 
oraz holistycznego ujęcia tematu, przedstawiono 
krytyczne spojrzenie prof. Matczaka na pojęcie 
intencji prawodawcy oraz rozważania do tegoż 
spojrzenia prowadzące. Ponadto krótko scharak-
teryzowana została koncepcja intencjonalizmu 
prawniczego, a także różne rozumienia pojęcia 

- intencja prawodawcy. Ostatnim fragment arty-

1 A. Lawrence, Telepathic Law (January 13, 2010). Con-
stitutional Commentary, 2010, San Diego Legal Studies 
Paper No. 10-006, Available at SSRN: https://ssrn.com/
abstract=1536055

pola monola 
w parku śląskim 
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kułu obejmie krótkie spostrzeżenia dotyczące 
tematu tekstu.

2. Intencjonalizm prawniczy
Przechodząc do pierwszego punktu arty-

kułu, należy uprzednio uporządkować kwestie 
terminologiczne aby utrzymać przejrzystość oraz 
spójność tekstu. Koniecznym jest wskazanie, że 
terminy „wykładnia prawa” oraz „interpretacja 
prawa” są w świetle monografii W poszukiwa-
niu intencji prawodawcy terminami tożsamymi. 
Interpretacja jest jednym z fundamentów teorii 
intencjonalizmu prawniczego, dlatego też poniżej 
zostanie przedstawione jej rozumienie.

"Jeśli jednak prawo jest pojęciem 
interpretacyjnym, to każda warto-
ściowa jurysprudencja musi opie-
rać się na jakimś poglądzie na to, 
czym jest interpretacja."2 

Podążając za myślą Ronalda Dworkina, 
rozpocznijmy od sięgnięcia po rozumienie ter-
minu interpretacja. W słowniku PWN3  znajdu-
jemy: interpretacja to wydobycie i wyjaśnienie 
sensu czegoś lub interpretacja to przypisywanie 
czemuś jakiegoś znaczenia. Pierwsze wskazane 
rozumienie terminu interpretacja ma charakter 
odtwórczy, gdyż wydobycie i wyjaśnienie sensu 
możliwe jest jedynie wówczas, gdy uprzednio ten 
sens został nadany. Natomiast druga definicja 
nie wyklucza możliwości przypisania nowego 

2 R. Dworkin, Imperium prawa, Warszawa 2006 s. 49

3 https://sjp.pwn.pl/sjp/interpretacja;2561831.html

znaczenia oderwanego od sensu uprzednio istnie-
jącego. Co jednak wypiera zastosowanie takiego 
rozumienia przy rozważaniach dotyczących kon-
cepcji intencjonalizmu prawniczego i wydaje się, 
że nie powinno znaleźć zastosowania na gruncie 
stosowania prawa. Ponownie odwołując się do 
Dworkina należy zauważyć:

Po pierwsze, interpretacja oznacza próbę 
zrozumienia czegoś – na przykład twierdzenia, 
gestu, tekstu, wiersza czy obrazu – w pewien 
konkretny, szczególny sposób. Oznacza próbę 
odkrycia motywów lub intencji autora, które miał 
mówiąc, działając, pisząc lub malując właśnie tak, 
jak to uczynił(…) Po drugie, interpretacja zmierza 
do ukazania obiektu interpretacji – zachowania, 
wiersza, obrazu czy tekstu, o które chodzi – w spo-
sób adekwatny, takim, jakim on naprawdę jest, (…). 
Oznacza to wydobycie rzeczywistych, historycz-
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nych intencji autorów, a nie narzucanie wartości 
interpretującego temu, co ci autorzy stworzyli.4

Interpretacja prawa w perspektywie in-
tencjonalizmu prawniczego sprowadza się do po-
szukiwania intencji prawodawcy. Gdzie należy jej 
szukać? Najlepszym źródłem naturalnie jest tekst 
prawny, który interpretacji podlega. W przypadku 
nierozwiązania problemu interpretacyjnego do 
dyspozycji prawnika intencjonalisty znajdują się 
również inne normy prawne znajdujące się w tym 
akcie, ponadto możliwe jest również sięgnięcie 
do odrębnych aktów prawnych czy materiałów 
legislacyjnych. Intencja wyznacza nam rozumie-
nie pojęć umieszczonych w tekście. Interpretator, 
aby dokonać prawidłowej wykładni, powinien 
koncentrować się na speaker’s meaning, a nie na 
sentence meaning.

3. Krytyka intencji prawodawcy 
w Imperium Tekstu

Prawidłowe rozpoczęcie tej części artykułu 
wymaga przedstawienia tego, że teoria wykładni, 
którą przedstawia prof. Marcin Matczak w Impe-
rium tekstu, jest zaliczana do nutru tekstualizmu, 
który to koncentruje się na sentence meaning. 
Natomiast nie jest to tekstualizm w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Koncepcja przyjmuje postać 
tekstualizmu wyrafinowanego – tekstualizmu 
z ludzką twarzą.5

Teoria ta jest tekstualistyczna, ponieważ 
uznaje tekst prawny za absolutnie centralny 

4 R. Dworkin, Imperium prawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer 
Polska, 2022, wydanie drugie, s. 47.

5 M. Matczak, Imperium Tekstu. Prawo jako postulowanie 
i urzeczywistnianie świata możliwego. Wydawnictwo Na-
ukowe SCHOLAR, Warszawa 2021, wydanie drugie, s. 12

element praktyki prawniczej, jej punkt wyjścia 
i wyznacznik jej granic. Jednocześnie pozostaje 
daleka od kojarzonego często z tekstualizmem 
przekonania, że celem praktyki prawniczej jest 
formalistyczne zastosowanie litery prawa. 6

Teoria przedstawiona w Imperium Tekstu 
nie będzie jednak przedmiotem tego artykułu. 
Poglądy tudzież spostrzeżenia zaprezentowane 
w początkowych rozdziałach książki służą za-
równo jako punkt wyjścia do koncepcji wykładni, 
jak i mają za zadanie wykazanie niekompletności 
oraz wad pozostałych metod interpretacji. Przede 
wszystkim, została w nich zaprezentowana krytycz-
na postawa wobec istnienia intencji prawodawcy. 
Dlatego też część przedstawionych argumentów 
zostanie przytoczonych na łamach tego artykułu. 
A. Język jako struktura (lingua), a język jako 
zdarzenie (parole)

We wprowadzeniu metodologicznym do 
Imperium Tekstu jasno zostały scharakteryzowa-
ne dotychczasowe podejścia filozoficznoprawne 
oraz przeciwne - przyjęte przez autora Imperium 
Tekstu. Pierwsze rozróżnienie dotyczy języka 
jako struktury i języka w użyciu z jego historycz-
nym kontekstem (zdarzenie). Odwołując się do 
prac P. Ricoeure 7, autor koncepcji tekstualizmu 
wyrafinowanego rozróżnia dwa pojęcia języka: 
langue i parole. Langue jest strukturą, oderwaną 
od kontekstów jego użycia, pozbawioną intencji. 
Strukturalność langue umożliwia analizę we-
wnątrzjęzykową, badanie relacji pomiędzy znaka-
mi. Parole natomiast, jest mową, której nie sposób 

6 Tamże, s. 12

7  P. Ricoeur, Język jako dyskurs, w: idem, Język, tekst, 
interpretacja. Wybór pism, przeł. Piotr Graff, PIW, War-
szawa 1989.
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jest pozbawić intencjonalnych i kontekstowych 
kolokacji. Parole wchodzi więc w interakcję z rze-
czywistością, może być ograniczany lub rozszerza-
ny kontekstowo w jej ramach. Autor Imperium 
Tekstu chciałby wprowadzić rozumienie języka 
prawa jako Parole, języka, na który wpływ ma 
kontekst wypowiedzenia. W przekonaniu prof. 
Marcina Matczaka w rzeczywistości prawa język 
jest skontekstualizowany8 . W moim przekonaniu 
jest to jedno z miejsc w pozycji naukowej, w któ-
rej autor daje wyraz odejścia od tekstualizmu na 
rzecz tekstualizmu wyrafinowanego.

B. Internalizm semantyczny i eskternalizm se-
mantyczny

W konsekwencji używania języka jako 
parole jest koniecznym podjęcie rozważań doty-
czących analizy znaczenia językowego. Dycho-
tomia przedstawia się następująco: internalizm 
semantyczny i eksternalizm semantyczny. Intena-
lizm koncentruje się na poglądach, stanie wiedzy 
i intencji autora wypowiedzi, podążając więc drogą 
internalistyczną, należy uznać, że znaczenie języ-
kowe wypowiedzi jest nadawane w pełni przez 
jej autora, który niejako jest wręcz właścicielem 
znaczenia. Znaczenie jest wyrazem intencji autora, 
użytkownik języka jest związany rozumieniem 
wypowiedzi, jeżeli ona go dotyczy. Przekładając 
to na sytuację prawną i kazus No vehicles in the 
park należałoby uznać, że wtenczas zakaz dotyczy 
wszystkich typów pojazdów, które miał na myśli 
prawodawca, zakaz ten wprowadzając. 

Eksternalizm semantyczny przyjęty w Im-
perium Tekstu odrzuca intencje autora, jednocze-
śnie wskazując, że znaczenie jest wyznaczane przez 

8 M. Matczak. Imperium Tekstu…, s. 23

historyczny kontekst oparty na koleracji, mię-
dzy rzeczywistością a opisującą ją wypowiedzią, 
kluczowa jest więc rzeczywistość poprzedzająca 
znaczenie. Odwołując się ponownie do kazusu no 
vehicles in the park, należałoby uznać, że w tej 
sytuacji prawnej w parku nie mogłyby się zna-
leźć wszelkie przedmioty, które w rzeczywistości 
są pojazdami i w ten sposób są rozumiane przez 
historyczny kontekst. Słuszność swojego przekona-
nia autor Imperium Tekstu popiera przykładem:

Cóż znaczy nazwa? To, co zwie-
my różą. Po inną nazwą nie 
mniej by pachniało?9

   Reasumując, eksternalizm semantyczny 
bliższy jest pojęciu sentence meaning, gdyż de-
cydującą rolę odgrywa rzeczywistość i znaczenie 
zdania, aniżeli intencja autora.    

C. Oralność kontra pisemność modele języka

Prof. Marcin Matczak zauważa, że wiele 
koncepcji teoretyczno-prawnych za podstawę 
twierdzenia o modelu języka, uznaje jego oralność, 
czyli aspekt mowy. Rozumienie te wywodzi się 
z przekonania, że prawodawca pragnie poprzez 
kształtowanie norm prawnych przekazać komu-
nikat wobec osób, których prawo dotyczy oraz 
wobec tych, które prawo stosują. Prawodawca 
jest więc nadawcą komunikatu o określonym 
znaczeniu ukształtowanym przez nadawcę, któ-
ry to adresat odczytuje. Implikuje to naturalnie 

9 W. Shakespeare, Romeo i Julia, akt II, scena II w: idem, 
Romeo i Julia, Hamlet, Makbet, przeł. S. Barańczak, SIW 
Znak, Kraków 2006.
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zastosowanie Teorii Kooperacji Paula Grice’a, 
niezwykle popularnej wg autora Imperium Tekstu 
w polskim spojrzeniu na wykładnię. Przytaczając 
teorię kooperacji należy zwrócić uwagę na fakt, 
że mówienie jest aktem współpracy pomiędzy 
stronami, wymaga ono zaangażowania obydwu 
podmiotów. Problemem komunikacyjnym wg 
Grice’a jest rozpoznanie intencji nadawcy, prze-
kładając na grunt prawny, rozpoznanie intencji 
prawodawcy. Przyjmując oralny model języka, nie 
sposób jest negować intencjonalizmu prawniczego, 
wręcz jest on jedyną pożądaną metodą wykładni.

Wyrafinowany tesktualizm proponuje 
jednak przesunięcie akcentu z modelu oralnego 
języka na model pisemny, ze względu na dwie 
zasadnicze przesłanki. Po pierwsze model oralny 
nie uwzględnia potencjalnej różnicy czasowej 
występującej pomiędzy nadaniem komunikatu 
a jego odczytaniem. Szczególnie w praktyce prawa 
możemy mieć do czynienia ze znacznym odstępem 
czasowym pomiędzy początkiem obowiązywania 
danej normy prawnej, a jej zastosowaniem w kon-
kretnym przypadku. Drugą zaletą stosowania 
modelu pisemnego jest uwzględnienie dyskursu:

Dyskurs rozumie się jako formu-
łowanie złożonych komunikatów, 
na które składają się komunika-
ty prostsze.10

Dyskurs umożliwia analizę komunikatów, 
wyciąganie wniosków, a nawet poprawia-
nie. Kształt tekstu może więc ulegać prze-
obrażeniom, a w szczególności, jeżeli jest to 
tekst prawny.

10 M. Matczak. Imperium Tekstu…, s. 31

4. Krytyczne spojrzenie na inten-
cję prawodawcy

Prof. Matczak zauważa, trzy zasadnicze 
problemy związane z modelem mowy stosowanym 
przy interpretacji prawniczej. Pierwszym zagadnie-
niem, podążając tropem autora Imperium Tekstu, 
jest intencja prawodawcy, gdyż w przeciwieństwie 
do rozmowy: prawodawca nie jest osobą, ale gru-
pą osób. 11 Wtenczas mamy do czynienia raczej 
z szeregiem intencji a nie jedną. Po drugie jak 
słusznie zostało wskazane, pomiędzy nadawcą 
a adresatem wypowiedzi (interpretatorem aktu 
prawnego) może zachodzić, a najczęściej zacho-
dzi rozbieżność czasowa. Ustawie bliżej jest więc 

11 Tamże, s. 43
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do listu niż do wypowiedzianego rozkazu, gdyż 
nawet jeżeli obydwie wypowiedzi zawierają po-
lecenie działania to w przypadku listu nadawca 
i odbiorca znajdują się w innych kontekstach 
czasowo-przestrzennych. Trzecia uwaga dotyczy 
komunikacji prowadzonej przez prawodawcę przy-
bierającą formę dyskursu. Prof. Matczak wnioskuje, 
że komunikacja jest systemem powiązanych ze 
sobą zdań, z których każde hipotetycznie może 
mieć różną intencję. Niewątpliwie słusznym jest 
stwierdzeniem, że prawo wymaga interpretacji 
holistycznej, biorącej pod uwagę całość dyskursu, 
a nie jedynie pojedyncze zdania.

Imperium tekstu krytykując paradygmat 
Grice’a, jednocześnie proponuje inny, przedsta-
wiony w Imagination and Convention autorstwa 
Ernie Lepore i Matthew Stone’a. Badacze nie 
odrzucając w całości twierdzeń Grice’a, supo-
nują, że to nie intencja a konwencje językowe 
wytyczają znaczenie. Badacze postulują zwrot 
ku dyskursowi. Interpretacja polega na analizie 
dyskursu bądź wątku w nim osadzonym, a nie na 
poszukiwaniu intencji prawodawcy. Jak konklu-
duje prof. Marcin Matczak, dla Grice’a intencja 
poprzedza znaczenie, dla autorów Imagination 
and Convention konwencja poprzedza intencję. 

 Usiłując dostosować teorię aktów mowy 
do komunikacji pisemnej, prof. Matczak wyko-
rzystuje koncepcje Johna L. Austina. Teoria aktów 
mowy obejmuje istnienie trzech aspektów aktów 
mowy: aktu lokucyjnego, aktu illokucyjnego oraz 
aktu perlokucyjnego. 

Akt lokucyjny obejmuje wypowie-
dzenie pewnych słów z sensem 
i odniesieniem, akt illokucyj-

ny – dokonanie czegoś przez 
wypowiedzenie tych słów, a akt 
perlokucyjny – skutki aktu illo-
kucyjnego w rzeczywistości. 12

Następnie zostaje przywołane spostrze-
żenie Claudi Bianchi, które zostało wyrażaone 
w How to do things with (recorded) words, „Philo-
sophical Studies”. Badaczka wskazuje, że należy 
dokonać rozróżnienia pomiędzy intencją posłu-
żenia się tekstem a intencją autora w nim zawartą. 
Prof. Matczak suponuje z tekstu badaczki o moż-
liwości oddzielenia aktu lokucyjnego od aktu il-
lokucyjnego, gdyż w przypadku pisma mogą one 
nie zachodzić jednocześnie w przeciwieństwie 
do aktu mowy.

Przyjmując postawę krytyczną wobec in-
tencji prawodawcy, prof. Matczak zwraca uwagę 
na, to że schemat komunikacyjny występujący 
w procedurze legislacji i następnie stosowania 
prawa różni się od powszechnie uznanego: pra-
wodawca – adresat normy. Korzystając z dorobku 
naukowego Yona Maley’a13,  w Imperium Tekstu 
wyróżnione zostały cztery podmioty występują-
ce w procedurze legislacji i stosowania prawa 14. 
Projektujący (DRAFTSMAN), źródło (SOURCE), 
publiczność (AUDIENCE) oraz interpretator (IN-
TERPRETER). Za proces legislacji odpowiadają 
dwa podmioty: projektujący oraz źródło. Pro-
jektujący rozumiany jest jako osoba lub grupa 
osób, która sporządza projekt tekstu prawnego. 
Natomiast poprzez źródło należy rozumieć pod-

12  Tamże, s.63

13 Y. Maley, The language of legislation, „Language in 
society” 16(1) 1987, s 25-48.

14 M. Matczak. Imperium Tekstu…, s. 70
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miot nadający moc prawną danemu projektowi, 
konsekwencją działania podmiotu jest ustanowie-
nie tekstu obowiązującym prawem. Podobnie jak 
projektujący, źródło może być jedną osobą bądź 
podmiotem czy organem albo może stanowić 
grupę osób, podmiotów czy organów.

5. Podsumowanie dotychczaso-
wych ustaleń oraz formułowanie 
wnioskowań

W tym momencie zasadnym wydaje mi się 
przytoczenie dotychczasowych założeń dokona-
nych w Imperium Tekstu15 celem prawidłowego 
wprowadzenia czytelnika w dalszą część rozważań:

1. Intencję należy traktować nie jako in-
tencję semantyczną (ujęcie Paula Grice’a), a jako 
intencję stanowiącą wybór konwencji językowej 
(poglądy Lepore i Stone’a).

2.Komunikacja za pomocą pisma może 
prowadzić do rozróżnienia między aktem loku-
cyjnym oraz aktem illokucyjnym, co implikuje 
rozbieżności intencji stojących za tymi aktami.

Dokonane rozróżnienie na projektujące-
go i źródło, przywołanie teorii Johna L. Austina 
oraz spostrzeżenia Claudu Bianchi są punktem 
wyjścia do wyróżnienia trzech intencji odpowia-
dających trzem aspektom aktu mowy. Podążając 
zgodnie z kolejnością ustaloną w Imperium Tek-
stu16, wyróżniamy akt lokucyjny i odpowiadającą 

15 Tamże, s. 73

16 Tamże, s. 73

mu intencję lokucyjną, akt illokucyjny i intencję 
illokucyjną oraz akt perlokucyjny i intencję per-
lokucyjną.

Akt lokucyjny jest to wypowiedzenie słów 
mających określony sens i odniesienie, analogicz-
nie intencja lokucyjna — intencja wypowiedzenia 
słów mających określony sens i odniesienie. Akt 
illokucyjny jest to dokonanie za pomocą wypo-
wiedzianych słów czynności konwencjonalnej, 
a intencja illokucyjna – intencja dokonania okre-
ślonej czynności na pomocą wypowiedzianych 
słów. Akt perlokucyjny jest to zmiana w rzeczy-
wistości w wyniku dokonania akt illokucyjnego, 
a więc intencja perlokucyjna – intencja dokonania 
pewnych zmian w rzeczywistości pozajęzykowej.

Intencję lokucyjną posiada projektujący 
(DRAFTSMAN), gdyż jest podmiotem ustalają-
cym znaczenie oraz odniesienie zwrotów użytych 
w projekcie. Intencję illokucyjną posiada najczę-
ściej parlament (SOURCE) – intencję uznania za 
prawo tekstu sporządzonego projektu. Natomiast 
w świetle zapatrywań prof. Matczaka, parlament 
nie posiada intencji lokucyjnej, gdyż ten podmiot 
nie wyznacza znaczenia semantycznego użytego 
w projekcie. Niemniej jednak można mu przypi-
sać intencję perlokucyjną – intencję osiągnięcia 
pewnych istniejących w rzeczywistości pozajęzy-
kowej rezultatów.

Przedstawienie możliwości pominięcia in-
tencji lokucyjnej oraz perlokucyjnej przy interpre-
tacji jest w mojej ocenie punktem kulimnacyjnym 
podjęcia krytycznego spojrzenia na intencję pra-
wodawcy. Twierdzenie o wyłącznym powiązaniu 
intencji legislacyjnej z intencją illokucyjną jest 
z perspektywy spojrzenia intencjonalnego nie-
możliwym do zaakceptowania. Uzasadnieniem wg 
prof. Matczaka jest możliwość pominięcia intencji 
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lokucyjnej aktu prawnego podczas dokonywania 
interpetacji poprzez zastosowania technik wyładni. 
Zdaniem autora Imperium tekstu interpretator 
przy stosowaniu technik wykładni 17kwestionuje 
fakt, że autor tekstu chciał w nim powiedzieć18, 
to co powiedział. Intencja perlokucyjna mająca 
wpływ na projektującego (DRAFTSMAN) oraz 
członków Parlamentu (Source) nie jest wiążąca 
dla interpretatora, więc również może zostać po-
minięta przez dokonującego interpretacji. Wyklu-
czone jest jednak pominięcie intencji illokucyjnej 

– intencji ustanowienia tekstu projektu aktem 
prawnym, gdyż interpretujący prawo, nie może 
założyć, że dany tekst nie jest prawem.  Znacze-
nie tekstu, w myśl eksternalizmu semantycznego, 
jest nadawane poprzez zastosowane konwencje 
językowe, determinowane przez publiczne i hi-
storyczne użycie języka.19

6. Intencja prawodawcy w rozu-
mieniu W poszukiwaniu inten-
cji prawodawcy.

Podjęcie tematu intencji prawodawcy 
przedstawionym w monografii prof. Zygmunta 
Tobora w tym miejscu artykułu nie jest przypad-
kowe. Przedstawienie poglądów na te zagadnienia 
wcześniej mogłoby wpłynąć na postrzeganie teorii 
tekstualizmu wyrafinowanego przez czytelnika, 
w konsekwencji czego znacząco utrudnić kon-
frontację poglądów wyrażonych na temat intencji. 

17 Tamże, s. 79
 

18 Tamże, s. 79

19 Tamże, s. 80
 

Rozpocząć należy od podjęcia tematu in-
tencji kolegialnej, gdyż to właśnie prawodawca ko-
legialny kształtuje większość systemów prawnych. 
Należy jasno stwierdzić, że intencja kolegialna nie 
jest tożsama z sumą intencji członków kolegium. 
Niezaprzeczalnym jest fakt, że niewielu posłów 
ma pojęcie o poszczególnych rozstrzygnięciach, 
nad którymi trwa głosowanie. Motywy głosują-
cych mogą być różne.20 Intencja osób kooperu-
jących celem ustanowienia prawa jest intencją 
grupy bez względu na to, jakie zostanie podjęte 
rozstrzygnięcie. Prof. Tobor nie przychyla się do 
pojmowania intencji prawodawcy kolegialnego 
ani w modelu agencyjnym, ani większościowym, 
nie będą więc one przedmiotem rozważań. Uzna-
nie w monografii uzyskuje jednak Authoritative 
Intention Thesis sformułowana przez Josepha 
Raza w Intention in Interpretation

W sformułowanej przez J. Raza 
tezie można wyróżnić dwa ele-
menty – intencję ustanowienia 
aktu prawnego zawierającego 
określone sformułowania oraz 
intencję, by użyte zwroty były 
rozumiane zgodnie z przeważają-
cą w chwili ustanawiania danego 
aktu prawnego konwencją inter-
pretacyjną.21  

20 Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Wydaw-
nictwo Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013,

21 Tamże, s. 61
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Prof. Zygmunt Tobor przywołuje również 
spojrzenie Johna Searle’a, dotyczące intencji 
ogólnej, wspólnej wszystkim członkom procedury 
legislacji. Intencja prawodawcy, w rozumieniu 
mono-grafii W poszukiwaniu intencji prawo-
dawcy jest więc połączeniem intencji minimalnej 
Raz’a oraz poszczególnych intencji członków grupy 
(uczestników procesu legislacyjnego). Powinno 
się więc prymat przyznać temu co jest wewnątrz 
procesu legislacyjnego, a nie konwencjom języ-
kowym. 22 Intencja prawodawcy formułuje się 
w trakcie procesu legislacyjnego

7. Spostrzeżenia autora artykułu.
Po lekturze spojrzenia krytycznego na 

intencję prawodawcy w Imperium Tekstu oraz 
perspektywy przeciwnej wyrażonej w monografii 
W poszukiwaniu intencji prawodawcy naturalnie 
nasuwają się dwa zasadnicze pytania. Czy rzeczy-
wiście przyjęte konwencje językowe wyznaczają 
znaczenie teksu oraz czy intencja illokucyjna 
(intencja ustanowienia tekstu prawem) jest je-
dyną niepomijalną intencją w procesie interpre-
tacji prawa.

Dywagacje dotyczące odejścia od inter-
nalizmu semantycznego na rzecz eksternalizmu 
są niezwykle interesujące. Konwencje językowe 
wyznaczające rozumienie użytych sformułowań 
znalazły uznanie w pracach Josepha Raza, cyto-
wanego zarówno przez prof. Marcina Matczaka, 
jak i prof. Zygmunta Tobora. Autor monografii 
W poszukiwaniu intencji prawodawcy, odwołu-
jąc się do książki Christiana Mammen’a: Using 
Legislative History in American Statutory In-

22 Tamże, s. 70

terpretation, wyróżnia rodzaje intencji, z czego 
pierwszych pięć przedstawionych ma zawierać się 
w intencji minimalnej Raz’a. Są to odpowiednio; 
intencja stanowienia prawa, intencja ustanowie-
nia konkretnego aktu prawnego, intencja użycia 
określonych zwrotów oraz sformułowań, inten-
cja rozumienia zwrotów zgodnie z istniejącą we 
wspólnocie konwencją interpretacyjną (wyraźne 
spojrzenie eksternalistyczne) i wreszcie intencja 
zmiany istniejących przepisów. Konwencje języ-
kowe wyznaczające rozumienie formułowanych 
dyspozycji nie są więc novum dla teorii wykład-
ni prawa.

Język jest narzędziem niedoskonałym. Kon-
wencja, będąc na nim oparta, wyraża znaczenie za 
jego pomocą. Wartym zastanowienia jest fakt czy 
konwencja, jako hipotetyczny sposób interpretacji 
prawa, jest w stanie dostosowywać się do zmian 
zachodzących w języku. Zmiany powszechnego 
rozumienia słowa użytego w tekście prawnym, 
mogłyby wpływać negatywnie na stosowanie 
prawa. Prawodawca próbujący utrzymać konwen-
cję językową, która uległa zdezaktualizowaniu, 
wyznaczałby jej znaczenie samodzielnie, w ode-
rwaniu od języka.  Interpretacja zawsze odnosi się 
do kontekstu. Model pisemny oraz eskternalizm 
semantyczny miały być rozwiązaniem problemu, 
z którym mierzy się dotychczasowe rozumowanie 
oparte na modelu Grice’a - diachronii,  w mo-
jej opinii tej kwestii nie rozwiązuje. Przeprowa-
dzając krótki eksperyment myślowy, załóżmy, 
że prawodawca w latach 80’ ustanowił „Zakaz 
spożywania poli monoli w Parku Śląskim”. Czy 
jeżeli sformułowanie „pola monola” byłoby po-
wszechnie rozumiane w ten sam sposób wówczas 
w społeczeństwie, to czy zakaz w roku 2022, wciąż 
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obowiązuje (przy założeniu, że nie doszło do 
jego derogacji)? 

Nadto, koncepcja przyjęcia konwencji 
językowej jako rozumienia tekstu, w mojej 
opinii stoi w opozycji do praktyki tworzenia 
definicji legalnych w tekście prawnym. Eks-
ternalistyczna perspektywa definitywnie wy-
klucza stosowanie definicji legalnych, wszak 
definicje legalne narzucają rozumienie pojęć 
na potrzeby danego aktu prawnego. Konwen-
cjonalne znaczenie jest jedynie odniesieniem, 
definicja legalna rozumienie rozszerza lub 
zwęża. Ponadto, niezaprzeczalnym jest fakt 
formułowania definicji legalnych w oparciu 
o inne definicje legalne, np. korelacja zna-
czenia pojęcia „przedsiębiorca” określonego 
w ustawie z 6 marca 2018 r. Prawo przedsię-
biorców, a ustawy z 16 lutego 2007 O ochronie 
konkurencji i konsumentów.  Niezależnie 
od przyjęcia postawy internalistycznej czy 
eksternalistycznej definicja legalna zawsze 
będzie przenosiła ciężar z sentencje meaning 
na speaker’s meaning, co naturalnie impliku-
je istnienie intencji prawodawcy nawet przy 
postawie esternalistycznej.

Nie mogę zgodzić się również ze stwier-
dzeniem, jakoby stosowanie technik wykładni 
było kwestionowaniem tego, co powiedział 
prawodawca. Wszelkie topiki prawnicze poma-
gają prawidłowo zinterpretować tekst, poznać 
intencję prawodawcy bądź intencję systemu. 
Stosowanie technik wykładni nie zmienia 
znaczenia tekstu, niezależnie od przyjęcia 
perspektywy inernalistycznej czy eskternali-
stycznej, właśnie poprzez techniki wykładni 
interpretator ustala to, co powiedział pra-
wodawca.
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Uwzględniając podniesione wątpliwości wo-
bec intencji organów kolegialnych, nie można 
jednoznacznie stwierdzić o jej braku. Przychylam 
się, więc do przekonania prof. Tobora o istnieniu 
intencji prawodawcy kolegialnego. Muszę jednak 
zastrzec, że bliżej jest mi do perspektywy przyjęcia 
intencji organu kolegialnego w modelu agencyj-
nym (opartym na delegacji) lub większościowym 
niźli wskazanym w monografii W poszukiwaniu 
intencji prawodawcy. Polskie rozwiązania legisla-
cyjne co prawda zakładają, że stanowienie prawa 
odbywa się przy współpracy Sejmu, Senatu oraz 
Prezydenta, niemniej jednak przewidują również, 
przy zachowaniu odpowiedniej większości, sta-
nowienie prawa przy negatywnym stanowisku 
zajętym zarówno przez Prezydenta. jak i Senat. 
W moim przekonaniu nie należy wiązać pojęcia 
prawodawcy z konkretnym organem przepro-
wadzającym proces legislacyjny, na pojęcie pra-
wodawcy składa się proces legislacyjny, organy 
legislacji oraz ich działalność. Dlatego też nie 
mogę zgodzić się z uznaniem jedynie intencji illo-
kucyjnej za prawnie relewantnej. W mojej opinii 
rozdzielenie intencji na lokucyjną illlokucyjną 
i perlokucyjną ma charakter jedynie teoretyczny, 
w praktyce bowiem dokonana fragmentacja nie 
ma prawa bytu. Spoiwem wskazanych intencji oraz 
ich aktów jest idea (termin rozumiem jako zmia-
na pozajęzykowej rzeczywistości), której refleks 
odnajdujemy przede wszystkim w intencji perlo-
kucyjnej. To właśnie idea dokonania zmiany w ota-
czającej rzeczywistości jest asumptem powzięcia 
procedury legislacyjnej. Procedury obejmującej 
trzy intencje i dwa akty (wywołanie określonej 
zmiany w świecie rzeczywistym za pomocą aktu 
prawnego nie należy do procesu legislacyjnego). 

Jeżeli dokonujemy interpretacji wbrew tej idei, to 
działamy wbrew intencji prawodawcy.

"Prawość to wyrozumiałość dla 
ludzkich słabości, to branie pod 
uwagę nie samej ustawy, lecz 
myśli ustawodawcy, nie litery, 
lecz jego ducha zamierzonego 
przez ustawodawcę, nie samego 
czynu, lecz jego intencji"23 

23 Arystoteles, W. Powszek: Lapidaria prawnicze. Aforyzmy 
Maksymy Sentencje Cytaty, Wydawnictwo Difin,
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 Kosmos fascynował ludzkość od zarania 
dziejów. Na niebie wypatrywano oznak zmian 
pogody, poszukiwano odpowiedzi czy wyruszyć 
na wojnę a także obserwowano gwiazdy, starając 
się uchwycić prawidłowości ruchu ciał niebieskich. 
Od czasów starożytnych aż po epokę renesansu 
astronomia skupiała się na jak najdokładniejszym 
opisie ciał niebieskich, obserwowanych gołym 
okiem. Ziemia zajmowała we wszechświecie miej-
sce szczególne.

Dla ludzi antyku gwiazdy były uosobie-
niem mitologicznych bohaterów. Słońce łączono 
z bogiem Heliosem1. Stanowił on źródło życia 
i światła. Regulował bieg dni, miesięcy, lat i stu-
leci. Wzywano go na świadka podczas przysięgi, 
ponieważ przed jego obliczem nic się nie ukryło. 
W ten sposób starożytni mędrcy  starali się znaleźć 
wytłumaczenie praw otaczającej rzeczywistości. 
Nie miało to jednak większego wpływu na zja-
wisko eksploracji kosmosu. Wraz z upływem lat 
i znaczącym rozwojem techniki ludzie zdobywali 
coraz większą wiedzę o przestrzeni kosmicznej. 
Jednakże sama kwestia wyprawy poza Ziemię 
pozostawała do XX wieku tylko w sferze marzeń. 
Pomimo rozwoju nauki, a co za tym idzie – odkry-
wania nowych planet, coraz lepszego poznawania 
praw rządzących przestrzenią kosmiczną, społecz-
ność ziemska ciągle jeszcze nie miała możliwości 
technicznych opuszczenia swojej planety.

Przełomowe w tej kwestii okazało się do-
piero ostatnie stulecie i realizacja planów zdoby-
wania przestrzeni kosmicznej, co z kolei związane 
było z rywalizacją, jaką prowadziły między sobą 
dwa mocarstwa: USA i ZSSR.  Od rozpoczęcia tego 

1 Pierre Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wro-
cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008, s. 126.  
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wyścigu zaczyna się prawdziwa era zdobywania 
kosmosu. To co do tej pory było możliwe tylko 
w wizjach pisarzy czy reżyserów filmowych, mogło 
zostać zrealizowane w rzeczywistości. Pierwszy lot 
człowieka w kosmos miał miejsce 12 kwietnia 1961 
roku – radziecki astronauta Jurij Gagarin spędził 
na pokładzie „Wostoka” 108 minut, podczas któ-
rych jeden raz okrążył Ziemię. Kilka lat później 
w 1969 roku trzej amerykanie Neil Armstrong, 
Michael Collins, Buzz Aldrin po raz pierwszy 
stanęli na powierzchni Księżyca, a jeden z nich, 
Neil Armstrong wypowiedział słowa: „To jest mały 
krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. 
Podbój kosmosu wszedł w nową fazę a gwałtowny 
rozwój technologiczny doprowadził do poszu-
kiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
poszerzania eksploracji przestrzeni kosmicznej. 
Jest to proces niezwykle ważny z punktu widzenia 
całego rodzaju ludzkiego.

Obecnie Ziemię zamieszkuje niemal 8 
miliardów ludzi. W tym geologicznym momencie 
planeta odpowiada naszym wrażliwym organi-
zmom, lecz nie zawsze tak było i według przewi-
dywań naukowców, nie zawsze tak pozostanie. 
Katastrofy naturalne, zmiany klimatu czy pande-
mie – to tylko niektóre z zagrożeń skłaniających 
do coraz to odważniejszych prób poszukiwania 
alternatywnych miejsc dla rozwoju ludzkości, 
w tym do kolonizacji kosmosu.   W zestawieniu 
jednak z komercyjnym zasiedleniem wnętrza Zie-
mi lub głębin oceanu, kosmos stanowi wyzwanie 
bezprecedensowe – ogromne koszty, odległości, 
czasokres wypraw kosmicznych oraz nieprzyjazne 
środowisko. Początkowe wyobrażenia o warunkach 
panujących na Marsie czy Wenus, które mogły 
wydawać się naukowcom podobne do ziemskich, 

zostały zweryfikowane przez kolejne badania 
i wyprawy kosmiczne.

Czy jednakże ten nowy etap eksploracji 
nieznanych planet może być odpowiedzią na pro-
blemy ludzkości tu na Ziemi? Z jakimi wyzwania-
mi będzie musiał zmierzyć  się człowiek podczas 
podejmowanych prób kolonizacji kosmosu?

Celem mojej analizy jest opisanie zagrożeń 
związanych z zasiedlaniem nowych planet przez 
człowieka tak jak przedstawiane są one w wybra-
nych filmach kina amerykańskiego. W sposób 
szczególny odniosę się do dwóch produkcji filmo-
wych – Interstellar (2014) oraz Lost in Space (2018).

1. "Interstellar"

Film Interstellar wyreżyserowany przez 
Christophera Nolana pojawił się na ekranach kin 
w 2014 roku. W roku 2015  został uhonorowany 
prestiżową nagrodą „Oskar” za najlepsze efek-
ty specjalne a także uzyskał nominację w kilku 
innych kategoriach, miedzy innymi za muzykę, 
scenografię i dźwięk. Krytycy podkreślają2, że jest 
to przykład produkcji filmowej, która nie tylko 
narracją wpisuje się znakomicie w gatunek fic-
tion, ale także zawiera elementy doceniane przez 
miłośników twardej science. Kip Thorne, amery-
kański fizyk teoretyczny i astrofizyk, zaproszony 
przez reżysera do współpracy nad scenariuszem 
filmu podkreśla, że: „Wiele z naukowych aspektów 
Interstellar znajduje się na granicy dzisiejszego 
ludzkiego zrozumienia lub tuż poza nim. To do-
daje filmowi tajemniczości i daje mi okazję do 

2 M. Kermode, Interstellar review – if it’s spectacle you 
want, this delivers.
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wyjaśnienia różnic między rzetelną nauką, domy-
słami i spekulacjami. Pozwala mi to opisać, w jaki 
sposób naukowcy przyjmują koncepcje, które 
na początku są spekulacjami, i udowadniają, że 
są błędne, lub przekształcają je w ugruntowane 
przypuszczenia lub solidną naukę.”3

Akcja filmu przenosi nas w apokaliptyczną 
przyszłość. Jest rok 2055 a warunki życia na Ziemi 
wskutek bezmyślnej eksploatacji planety przez 
przemysł zaczynają zagrażać ciągłości ludzkiego 
gatunku. Krytycy filmowi zauważają, iż reżyser nie 
koncentruje się tak bardzo na przyczynach, które 
doprowadziły do obecnego stanu środowiska na-
turalnego, ale ukazuje przerażające skutki działań 
człowieka: „Zamiast wyjaśniać, jak doszło do tej 
ponurej przyszłości, Nolan  /…/ wrzuca nas po 
cichu w całkiem zwyczajną rzeczywistość. Znaj-
dujemy się w wiejskiej części Ameryki Północnej, 
w krainie poobijanych pickupów, zakurzonych 
niebieskich dżinsów i spieczonych wiatrem far-
merów, którzy wypatrują na horyzoncie oznak 
burzy. Świadectwa starych ludzi opowiadają o tym, 
co brzmi jak czas klęski żywiołowej w latach 
trzydziestych XX wieku, aż do momentu, gdy 
zauważamy laptopa na stole nakrytym do rodzin-
nego obiadu”.4 Aby spowolnić proces zawrotnej 
degradacji środowiska, rządy wszystkich państw 
decydują się zawiesić zaawansowaną produkcję 
i rozwój technologii. Zostaje również podjęta 
decyzja o rozwiązaniu armii i zaprzestaniu wojen 
a za najlepszy i najbezpieczniejszy sposób utrzy-
mania uznaje się rolnictwo. Garstka ludzi, którzy 

3 Kip Thorne, The Science of Interstellar, Preface. W.W. 
Norton&Company. New York 2014.
 A.O Scott, Off to the Stars, With Grief, Dread and Regret.

4 A.O Scott, Off to the Stars, With Grief, Dread and Regret. 
https://www.nytimes.com/2014/11/05/movies/interstellar-
-christopher-nolans-search-for-a-new-planet.htm
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wciąż pamiętają dawne czasy, twierdzi jednak, że 
nie można bezczynnie czekać na wspólny koniec 
i należy zacząć mu przeciwdziałać. Ze względu na 
tę szczególną postawę bohaterów wobec rzeczy-
wistości Anthony O.Scott i James Dryer określają 
film Nolana „peanem na cześć ludzkiego ducha”5. 
Wątek ten może stanowić również nawiązanie do 
teorii pogranicza sformułowanej przez amery-
kańskiego historyka Fredericka Jacksona Turnera. 
Argumentował on, że tak jak w Europie historia 
zdominowana jest czasem, tak w Ameryce historię 
determinuje przestrzeń, przesuwanie pogranicza. 
6Osobowość pionierów to nieustanne przekracza-
nie tego, co nieprzekraczalne, wytyczanie nowych 
granic tam, gdzie jeszcze nie stanęła stopa człowie-
ka. To również gotowość działania w momencie 
kryzysu. Takie cechy narodowego charakteru 
egzemplifikują bohaterowie filmu Nolana. Od-
krywanie nowych światów to oczywiście pojęcie, 
które można rozpatrywać w różnych kontekstach.  
W science fiction często odnosi się do przestrzeni 
kosmicznej, ale może również oznaczać wszystko 
to, co znajduje się poza granicami. Jak trafnie za-
uważa  Jack Wiliamson : „ Na obrzeżach tego, co 
znamy, zawsze pojawiają się nowe granice tego, co 
nieznane. Nawet jeśli nigdy nie opuścimy naszego 
układu słonecznego, zawsze możemy przesuwać 
granicę wiedzy coraz dalej i dalej”.7 

5 J.Dyer, Interstellar Star Trek Into Greatness, „Empire” 
2014, https://www.empireonline.com/movies/reviews/
interstellar-review/ 

6  Por. Turner, Frederick J. The Frontier in American History. 
New York: Henry and Holt Company, 1920.

7 Williamson, Jack. “On the Final Frontier.” In: Space and 
Beyond. The Frontier Theme in Science Fiction. Ed. Gary 
Westfahl. Westport: Greenwood Press, 2000. s.51

Jednym z ze śmiałków planowanej misji 
jest Cooper, który poświęcił swoją karierę pilota 
w NASA, aby samotnie wychować dzieci po śmierci 
żony. Sprzeciwia się on głośno powszechnie przy-
jętej taktyce odwlekania nieuniknionego. Jego 
zdaniem reakcją na wszechobecny kryzys powin-
no być raczej odważne działanie, które bohater 
uznaje za wyróżniającą cechę ludzkiego gatunku 
(a w szczególności Amerykanów).  Cooper z córką 
odkrywają anomalię grawitacyjną, dzięki której 
znajdują na pustkowiu tajną bazę NASA. Naukow-
cy, na czele z profesorem Brandem i jego córką 
Brand, budują statek kosmiczny zdolny pokonać 
zakrzywienie czasoprzestrzeni i dotrzeć do innej 
galaktyki, gdzie mogą istnieć planety możliwe do 
skolonizowania przez ludzi. Cooper, za namo-
wą profesora, decyduje się dowodzić statkiem 
kosmicznym. Jego motywacją jest chęć ocalenia 
swojej rodziny, ale tę rodzinę musi zostawić, nie 
wiedząc kiedy i czy wróci na Ziemię. Tak zaczyna 
się wyprawa w kosmos, w poszukiwaniu nowego 
miejsca dla ludzi, która przeradza się w odkrywa-
nie tajników czarnej dziury i piątego wymiaru.

Załoga kosmiczna na swojej drodze 
w poszukiwaniu nowego domu napotyka wiele 
zagrożeń.  Jednym z głównych problemów przed-
stawionych w produkcji filmowej jest zupełnie 
odmienny sposób doświadczania czasu. W filmie 
załoga statku Endurance wykorzystuje odkryty 
w pobliżu Saturna tunel czasoprzestrzenny, aby 
przenieść się do układu planetarnego w obcej 
galaktyce i odnaleźć miejsca nadające się do za-
siedlenia. Pierwsza z odwiedzonych planet nosi 
nazwę „Miller” i jest niczym wodny ląd, pokryta 
pozornie niekończącym się, płytkim oceanem. 
Wspomniany wcześniej Kip Thorne, wyjaśnia, 
że intensywne fale na planecie są porównywalne 
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z otworami pływowymi na Ziemi. Zjawisko to 
występuje, gdy krawędź czołowa pływów oce-
anicznych jest na tyle silna, że toczy pod prąd 
wody w rzekach i zatokach.

Czas na powierzchni planety Millera pły-
nie bardzo wolno w porównaniu z czasem do-
świadczanym na Ziemi. Na miejscu istnieje czarna 
dziura Gargantua (od angielskiego gargantuan, 
czyli gigantyczny lub nienasycony). Jej bliskość 
oznacza spowolnienie upływu czasu. Okazuje się 
zatem, że jedna godzina staje się równowartością 
siedmiu ziemskich lat. Część załogi decyduje się 
na lądowanie, podczas gdy jeden astronauta – dok-
tor Romilly– pozostaje na pokładzie Endurance, 
wystarczająco daleko, by przebywać w normal-
nym czasie. Oczekiwanie na towarzyszy – którzy 
spędzają na powierzchni zaledwie kilka godzin 

– oznacza dla niego ponad dwie samotne dekady 

w próżni. Natomiast Joseph Cooper, który wraca 
na statek po kilku godzinach przebywania na 
planecie Millera, odbiera przychodzące z Ziemi 
wiadomości od dzieci, które zrównały się z jego 
własnym biologicznym wiekiem. To doświad-
czenie wzbudza w głównym bohaterze bardzo 
silne emocje smutku, doprowadza go do łez – dla 
niego upłynęło tylko kilka chwil, dla jego dzieci 
całe lata życia.

Drugie niezwykle istotne zagrożenie dla 
załogi stanowią warunki naturalne panujące 
na poszczególnych planetach. Wspomniana już 
wcześniej planeta „Miller” jest wodnym światem, 
pokrytym  niekończącym się, płytkim oceanem. 
Grawitacja wynosi tam 130% grawitacji ziemskiej, 
co zmusza astronautów do powolnego i niezwykle 
trudnego poruszania się po jej powierzchni. Ze 
względu na bliskość czarnej dziury Gargantui ob-
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szarem wstrząsają potężne fale pływowe o wysoko-
ści nawet 4000 stóp. Co ważniejsze, na Miller nie 
ma śladu suchego lądu, a obszar przypominający 
z wyglądu góry okazał się falą tsunami.

Warunki naturalne na kolejnej planecie 
również stanowią zagrożenie dla całej załogi stat-
ku Endurance. „Mann” to lodowa powierzchnia, 
nazwana od imienia pierwszego astronauty, który 
tam wylądował, krążąca wokół czarnej dziury 
Gargantua. Doktor Mann był na niej uwięziony 
przez 35 lat. Warunki atmosferyczne panujące na 
tej planecie sprawiają, że jest to obszar skrajnie 
niekorzystny dla ludzi – dni  oraz noce są prze-
raźliwie mroźne, a doba trwa ponad 120 godzin. 
Planeta jest również pokryta niekończącymi się 
warstwami zamarzniętych lodowych szczelin 
i gór, natomiast jej grawitacja wynosi 80% grawi-
tacji ziemskiej. Chociaż w niektórych częściach 
asteroidy odkryto wodę to niestety atmosfera 
jest tak nasycona amoniakiem, że uniemożliwia 
proces prawidłowego oddychania. Wszystkie te 
czynniki sprawiają, że założenie tam jakiejkolwiek 
nowej kolonii jest niemożliwe. Trzeba z pewnością 
wspomnieć o jeszcze jednym istotnym niebezpie-
czeństwie, które być może wydawać się nieoczy-
wiste, ale z perspektywy filmu jest niesamowicie 
istotne. Tym zagrożeniem jesteśmy my – czyli 
drugi człowiek, towarzysz wyprawy. Eksploracje 
nowych planet zawsze odbywają się w zespole, 
i tak też się dzieje w tym przypadku – załoga, 
której przewodniczy Cooper nie jest monolitem 
(choć można odnieść takie wrażenie na początku). 
Każdy wyrusza na misję, by spełnić indywidu-
alne cele – po jakimś czasie dochodzi wewnątrz 
grupy do rozłamu, gdyż partykularne aspiracje 
biorą górę nad celem wspólnym. Główny bohater 
filmu Cooper po pewnym czasie chce wrócić do 
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rodziny zaś pozostali członkowie załogi pragną 
założyć kolonię na jednej z nieznanych planet 
i skupić się na budowaniu nowej przyszłości. Naj-
bardziej traumatycznym przeżyciem dla Coopera 
jest odsłuchiwanie wiadomości przychodzących 
z Ziemi na przestrzeni 23 lat – astronauta nie 
ukrywa swoich emocji, widząc, jak jego własne 
dzieci zakładają swoje rodziny i rozwijają swoje 
zdolności, niestety bez niego.

Jednakże możemy zauważyć, że Cooper 
w każdej sytuacji stara się być liderem i nie kieruje 
się tylko i wyłącznie myśleniem grupowym, by 
zachować spójność zespołu. Amerykański psy-
cholog Irving Janis definiuje myślenie grupowe 
jako „/…/taki sposób myślenia, w którym dążenie 
do zachowania grupowej spójności i solidarno-
ści jest ważniejsze od realistycznego liczenia się 
z faktami”8. Niech przykładem takiej postawy 
będzie scena, w której trójka astronautów musi 
podjąć decyzję czy lecieć na planetę „Edmunds” 
czy „Mann”. Doktor Brandt chce polecieć na 

„Edmunds” tylko dlatego, że ma nadzieję spotkać 
tam swojego ukochanego z przeszłości. Wszystkie 
argumenty przemawiają za tym, by celem stała się 
planeta „Mann” ze względu na korzystne warunki 
tam panujące, gwarantujące przeżycie i możliwość 
założenia kolonii. Jednakże paliwa wystarczy tyl-
ko na podróż na jedną z tych planet i ewentualny 
powrót na Ziemię. Załoga statku Endurance w  
głosowaniu decyduje się obrać kurs na planetę 
Mann, co powoduje rozłam w zespole.

Warto w tym miejscu odwołać się jeszcze 
do postaci doktora Manna, który jak już wcześniej 
wspomniałam, po przybyciu na lodową planetę 

8 I. Janis , Victims of groupthink, Boston: Houghton Mifflin 
1982, p.9.

zdaje sobie sprawę, że nie nadaje się ona do za-
mieszkania. Kiedy załoga Endurance wreszcie 
dociera do tego miejsca, udaje im się wybudzić 
doktora Manna z hibernacji, której poddał się, by 
przetrwać samotne lata na nowym lądzie. Doktor 
przekonuje załogę Endurance, że asteroida, na 
której się znajdują jest odpowiednim miejscem 
dla człowieka.  Załoga natychmiast rozpoczyna 
proces aklimatyzacji. Niestety bohaterowie nie 
wiedzą, że osobowość doktora Manna całkowicie 
uległa przekształceniu. W nowych warunkach 
pozaziemskich to całkowicie nowy człowiek – 
kierujący się tylko partykularnym interesem.

Analizując jego postawę powraca pytanie 
o możliwość funkcjonowania człowieka poza 
grupą, w oderwaniu od jakiejkolwiek wspólnoty, 
która choć bliższa czy dalsza, niewątpliwie stanowi 
solidne ramy, w obrębie których się definiujemy. 
Implikacja pozbawienia człowieka kontaktów 
interpersonalnych z innymi jest sprzeczna z za-
łożeniem sformułowanym przez Eliota Aronsona 

– pisze amerykański psycholog społeczny: „Ludzie 
ze swej natury są istotami społecznymi. Niewielu 
z nas potrafiłoby być szczęśliwymi, wiodąc życie 
pustelnika, nie spotykając innych i z nikim nie 
rozmawiając. W trakcie interakcji z innymi otrzy-
mujemy wsparcie emocjonalne, uczucie i miłość, 
z innymi dzielimy przyjemne doświadczenia. Inni 
są dla naszego samopoczucia niezwykle ważni”9. 
Lata spędzone przez doktora w odosobnieniu, brak 
kontaktów z innymi a ostatecznie decyzja o wpro-
wadzeniu się w proces hibernacji pokazują, jak 
bardzo nasze człowieczeństwo zależy od innych, 
jest przez nich zdeterminowane.

9 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia spo-
łeczna. Serce i umysł. Poznań: Zyski i S-Ka 1997, s. 279.
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Przykłady te ilustrują jak wiele czynników 
wpływa na psychikę człowieka, w nowych oko-
licznościach, szczególnie podczas wyprawy w ko-
smos – przestrzeń niezbadaną i nieznaną, gdzie 
większość czynników jest poza ludzką kontrolą.

Druga produkcja filmowa Lost in Space 
(2018) to remake serialu amerykańskiego z 1965 
roku,  będącego luźną adaptacją powieści Robin-
son szwajcarski (ang. The Swiss Family Robinson) 
autorstwa Johanna Davida Wyssa. Reżyserem 
wersji z 2018 roku jest Zack Estrin. Jak wskazuje 
krytyk filmowy Mike Hale: „Dzięki nim /twór-
com serialu/ rodzina Robinsonów zagubiła się 
w przestrzeni kosmicznej w sposób pełen napięcia, 
czułości i wzruszenia.”10

Opowiada on historię rodziny, która w ob-
liczu pogarszających się dramatycznie warunków 
naturalnych panujących na Ziemi (zanieczysz-
czenie powietrza oraz niespodziewane uderze-
nie asteroidy), postanawia wziąć udział w misji 
kosmicznej. Celem przedsięwzięcia jest ucieczka 
z Ziemi i podróż na planetę Alpha Centauri. To 
właśnie w tym miejscu ma powstać pionierska 
kolonia, dająca ludzkości szansę na przeżycie. 
Członkami tej rodziny są Maureen Robinson – 
projektant statków kolonialnych, jej mąż, John 
Robinson – żołnierz marynarki wojennej oraz 
ich dzieci – Penny, Ruby oraz Will.

W trakcie lotu na Alpha Centauri, wsku-
tek nieprzewidzianego zdarzenia, rodzina musi 
opuścić statek i awaryjnie lądować na nieznanej 
planecie. Tam napotykają istotę pozaziemską 
wyglądem zbliżoną do człowieka. Okazuje się, że 
reprezentuje ona cały gatunek „robotów” stworzo-
nych przez tak zwanych Konstruktorów w zupełnie 

10 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia spo-
łeczna. Serce i umysł. Poznań: Zyski i S-Ka 1997, s. 279.

innej galaktyce. Co ważniejsze, dowiadujemy się, 
że tajemniczy twórcy owych robotów wyginęli na 
skutek ataku  „projektów”, które sami stworzyli. 
I tak powraca pytanie o relacje konstruktor (być 
może człowiek) – maszyna. Bez wątpienia pyta-
nie o zależność człowieka od maszyny (sztucznej 
inteligencji) jest tematem ciągle obecnym w sze-
roko rozumianym nurcie kina  science fiction. 
Już w klasycznej 2001: Odysei kosmicznej(1968) 
Stanleya Kubricka komputer pokładowy HAL 
9000 realizuje własne cele kosztem życia załogi. 
Podobny schemat zauważamy w innym klasyku, 
Obcym - 8 pasażerze Nostromo (1979) Ridleya 
Scotta, gdzie Ash, robot do złudzenia przypomi-
nający człowieka, za najwyższy cel uważa przy-
wiezienie na Ziemię nowego gatunku (tytułowego 
obcego), a nie przeżycie członków załogi statku. 
Rozwój i poziom zaawansowania nowoczesnych 
robotów-maszyn wzbudza zatem nie tylko podziw, 
ale także i obawę. Obawę, że wymkną się spod 
kontroli człowieka, zyskają własną wolę i indywi-
dualność. Kluczowym problemem staje się moż-
liwość zaistnienia kompetencyjnych konfliktów 
między różnymi zautomatyzowanymi systemami 
zarządzającymi oraz między nimi a ludzkimi 
kontrolerami. W Summa technologiae Stani-
sław Lem przewiduje, że : „/…/ powstaną i będą 
się rozrastać ośrodki maszynowe, zarządzające 
produkcją, obrotem towarowym, dystrybucją, jak 
również zarządzające badaniami /…/ Otóż takie 
koordynatory lokalne wymagają nadrzędnych, 
w skali, powiedzmy, kraju bądź kontynentu. Czy 
możliwe są między nimi sytuacje konfliktowe? Jak 
najbardziej możliwe”.11 Rodzi się zatem pytanie, 

11 S. Lem, Summa technologiae, Warszawa : Interart 1996, 
t.1, s. 190.
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kto zyska na konkretnej decyzji podjętej przez 
automat, jaka jest gwarancja, że w sytuacji spornej 
maszyna/cyborg wybierze rozwiązanie korzystne 
dla człowieka? Zatem, pojawia się realna obawę 
o kształt rzeczywistości,  w której inteligentne 
maszyny będą pracowały dla ludzkości.  Eskala-
cja technologicznego przyspieszenia jak również 
związany z tym trendem skok cywilizacyjny ugrun-
towuje fałszywie wytworzone poczucie ogromnej 
dominacji człowieka nad światem maszyn.

Warto  podkreślić fakt, że robot napotka-
ny przez Robinsonów był wyjątkowy, ponieważ 
zdecydował się pomóc rozbitkom w powrocie na 
stację kosmiczną, natomiast w innych odcinkach 
serialu możemy zobaczyć armię maszyn, które 

nie szukają porozumienia z obcym gatunkiem, 
lecz konfliktu. 

Ostatnim problemem związanym z niebez-
piecznymi misjami kolonizacji planet, a szczegól-
nie dostrzegalnym w analizowanym serialu, jest 
szeroko pojmowany indywidualizm członków 
załogi. Poznajemy w serialu dr Zoe Smith – osobę 
o bardzo mocnych cechach osobowościowych, 
która kierując się własnymi ambicjami, w ne-
gatywny sposób wpływa na interakcje w grupie, 
doprowadzając do konfliktów i kłótni. Pozosta-
li członkowie załogi konformistycznie podpo-
rządkowują się autorytetowi Zoe, zapominając 
całkowicie o swoich racjach i przekonaniach. 
Jest to bez wątpienia przykład autorytatywne-
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go konformizmu. W jednym z najsłynniejszych 
eksperymentów z zakresu psychologii społecz-
nej Stanley Milgram badała jak dalece można 
posunąć się w okrucieństwie wobec ofiar, chcąc 
posłusznie wykonywać rozkazy przychodzące 
z „góry” od zwierzchników. Wyniki jego badań 
dowodzą, że nie ma granic nieprzekraczalnych. 
Uczestnicy symulacji pod presją wywiązywania 
się z zadań przewidzianych dla nich przez system 
w osobie eksperta instruującego uczestników co 
do trybu przebiegu badania posłusznie zadawa-
li innym ból, choć byli świadomi odczuwanego 
przez ofiary cierpienia.12

Choć w filmie nie obserwujemy tak eks-
tremalnych przykładów posłuszeństwa autory-
tetowi, bez wątpienia dr Zoe, odwołując się do 
wykonywanego zawodu psychologa zachęca in-
nych uczestników misji do powierzania jej swych 
sekretów by następnie wykorzystać te wiadomości 
w manipulowaniu zespołem. Załoga ufa jej bezgra-
nicznie i stosuje się do wszystkich poleceń dr Zoe.

Podsumowując moją analizę zagrożeń 
związanych z kolonizacją nowych planet, może-
my wyróżnić kilka typów problemów. Pierwszym 
z nich jest inne doświadczanie upływu czasu, ko-
lejnym są niespotykane, nieznane dotąd i trudne 
do przewidzenia warunki naturalne. Wspomnia-
łam również o możliwym konflikcie na linii czło-
wiek-maszyna. Wreszcie nieprzewidywalny jest 
również sam człowiek i jego możliwe postawy 
wobec bodźców, na jakie jest narażony. Wszyst-
kie te wymienione czynniki tworzą elementy 
współczesnego wymiaru łacińskiej sentencji per 
aspera ad astra – przez trudy do gwiazd. W cza-

12 https://dobrebadania.pl/eksperyment-milgrama-ang-mil-
gram-experiment/; dostęp: 03/05/2022.

sach obecnych sentencja ta nabiera wymiernego, 
konkretnego charakteru. Kiedyś gwiazdy oznacza-
ły idee,  do których człowiek swoimi wysiłkami 
dążył. Dzisiaj, współcześnie gwiazdy to konkretne 
planety, które pragniemy zasiedlić by stały się dla 
nas nowym domem. 

Na koniec chciałabym przytoczyć wypo-
wiedź brytyjskiego biologa, pisarza i podróżnika 
Davida Attenborough, który w jednym z wywia-
dów, odpowiadając na pytanie dziennikarza o ist-
nienie życia poza naszą planetą, odpowiedział: 

„Nie, nie sądzę, żeby istniało życie poza Ziemią, 
ale jest to bardzo ciekawe, teoretyczne pytanie” 
i jednocześnie dodał:

„Dlaczego miałbym chcieć miesz-
kać na Księżycu, kiedy tutaj 
mam wszystko czego potrzebu-
ję”. 13 

13 „Dlaczego miałbym chcieć mieszkać na Księżycu, kiedy 
tutaj mam wszystko czego potrzebuję”.






