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Wolność  słowa, pojmowana jako prawo do swobodnej wypowiedzi w każdej 

formie, jest jednym z praw człowieka. O prawach tych – takich jak m.in. wolność  

posiadania własnych przekonań politycznych, własnej religii, własnego życia 

prywatnego, prawie do swobodnego podróżowania, prawach do zrzeszania się, udziału 

w życiu publicznym i kulturalnym swego kraju – Deklaracja Praw Człowieka i 

Obywatela oraz późniejsze akty prawa międzynarodowego uchwalone przez kraje 

należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także Akt Końcowy Konferencji w 

Helsinkach2, mówią, że „wynikają (…) z przyrodzonej godności ludzkiej osoby i mają 
podstawowe znaczenie dla jej swobodnego i pełnego rozwoju”. Ważne jest to rozróżnianie 

praw człowieka od praw stanowionych przez państwa. Możnaby powiedzieć , że 

państwa-organizacje nie mają prawa naruszania tych praw, jak nie mogą praw tych 

dawać  czy zabierać . Prawa te, związane z godnością istoty ludzkiej, przysługują jej 

niejako od urodzenia. Z samego faktu bycia człowiekiem – Homo sapiens, istotą 

myś lącą. Takie rozumienie praw człowieka, a wśród nich i wolności słowa, formalnie 

akceptują wszystkie państwa członkowskie ONZ, które na III sesji Zgromadzenia 

Ogólnego Organizacji, 10 grudnia 1948 roku, uchwaliły Deklarację Praw Człowieka i 

Obywatela. Wśród tych państw była i pozostaje Polska Rzeczpospolita Ludowa. Warto 

zatem pamiętać , że w świetle uznawanej przez nasze państwo zasady wolność  słowa 

nie może być  nam dana w prezencie lub za karę odebrana. Nie powinna być  

dawkowana ani ograniczana. Wolność  słowa jest prawem człowieka. 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej potwierdza powszechną zasadę. 

W Art. 83 ustawy zasadniczej czytamy: „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia 
obywatelom wolność  słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji”. Ustęp 

drugi tego Artykułu mówi, że: „urzeczywistnieniu tej wolności służy oddanie do użytku 
ludu pracującego i jego organizacji drukarni, zasobów papieru, gmachów publicznych i sal, 
ś rodków łączności, radia oraz innych niezbędnych ś rodków materialnych”3. 

																																																													
1 Kazimierz Orłoś  (ur. 1935) – pisarz i publicysta. W latach 70. I 80. współpracownik prasy 
drugoobiegowej i emigracyjnej. 
2 Akt końcowy KBWE – dokument podpisany w 1975 na zakończenie Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (KBWE) przez 33 państwa Europy, w tym państwa bloku wschodniego oraz 
Kanadę i USA. Akt okreś lał m.in. zasady prowadzenia polityki międzynarodowej, współpracę i pokojowe 
rozstrzyganie sporów. 
3 Na marginesie można zauważyć , że oddanie do użytku publicznego drukarni, zasobów papieru, 
gmachów i sal w praktyce okazało się niewystarczające. Konkretną gwarancją wolności słowa byłoby na 
pewno zniesienie cenzury – Art. 83 ust. 2 Konstytucji nie wspomina, niestety o tym [przyp. aut.]. 



	 	 	
O wolności słowa mówią także akty prawne o charakterze międzynarodowym, 

których Polska jest sygnatariuszem. Wspomniana Deklaracja Praw Człowieka i 

Obywatela zawiera następujące postanowienia w Art. 19: „Każdy człowiek ma prawo 
wolności opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów 
wszelkimi ś rodkami, bez względu na granice”. 

Po upływie ćwierćwiecza, 1 sierpnia 1975 roku w Helsinkach, w Akcie 

Końcowym Konferencji, podpisano m.in. następujące zobowiązania: „Państwa 
uczestniczące będą szanować  prawa człowieka i podstawowe wolności, włączając w to 
wolność  myś li, sumienia, religii lub przekonań każdego bez względu na różnice rasy, płci, 
języka lub religii”. „Będą one niezmiennie w swych wzajemnych stosunkach szanować  te 
prawa i wolności i będą podejmować  wysiłki, wspólnie i indywidualnie, włączając w to 
współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych, w celu popierania ich powszechnego i 
efektywnego poszanowania”4. 

W Życiu Warszawy z dn. 4 marca br. (nr 53) ukazała się wiadomość  o 

ratyfikowaniu przez Radę Państwa Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. 

Dzięki ratyfikacji Polska, jako kolejne państwo, zgłosiła swój akces do tej umowy 

międzynarodowej o wyjątkowym znaczeniu. Wyjątkowe znaczenie Paktów Praw 

Człowieka trzeba podkreś lić  z naciskiem. Uchwalone na XXI Sesji Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ, 16 grudnia 1966 r. (a więc otwarte do podpisu już  przed dziesięciu 

laty), składające się z dwóch części: Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 

Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i 

Kulturalnych – nie mają charakteru deklaracji, ale są wielostronną umową 

międzynarodową nakładającą na państwa-strony konkretne zobowiązania5. Życie 
Warszawy okreś liło Pakty jako „pierwszy doniosły akt prawa międzynarodowego mający 
na celu zagwarantowanie praw człowieka w formie traktatowej”. Inaczej mówiąc: Pakty 

tworzą zbiór norm prawa międzynarodowego, któremu państwa-strony zobowiązują 

się podporządkować  swoje wewnętrzne systemy prawne. „Państwa-Strony niniejszego 
Paktu zobowiązują się do przestrzegania i zagwarantowania wszystkim jednostkom (…) praw 
uznanych niniejszym Paktem bez żadnych różnic (…)” (Art. 2 Paktu Praw Obywatelskich i 

Politycznych). Zwróćmy uwagę na gwarancje wykonania przez sygnatariuszy Paktów 

tego zobowiązania. Powołano Komitet Praw Człowieka – specjalny organ ONZ 

kontrolujący postępowanie państw w dziedzinie przestrzegania praw człowieka (Art. 

28 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych). Państwa przystępujące do traktatu 

																																																													
4 Pierwszym dokumentem międzynarodowym, który mówił o prawach człowieka, była Karta Narodów 
Zjednoczonych. Podpisana w San Francisco w 1945 r., nie konkretyzowała jednak tych praw – była 
przede wszystkim aktem erekcyjnym ONZ okreś lającym cele i zadania Organizacji [przyp. aut.]. 
5 Podział na dwie części uzasadniany był zapewne różnym poziomem rozwoju poszczególnych krajów. 
Prawa obywatelskie i polityczne mogą być  zagwarantowane przez każde państwo natychmiast, 
natomiast realizacja takich praw jako prawo do pracy, nauki i opieki nad zdrowiem wymaga okreś lonego 
stopnia rozwoju gospodarczego. Nie wdając się w szczegółową analizę różnic można powiedzieć , że 
obowiązek respektowania tej drugiej grupy praw został sformułowany mniej kategorycznie niż  w 
wypadku praw obywatelskich i politycznych [przyp. aut.]. 



	 	 	
zobowiązują się do składania Komitetowi sprawozdań „o podjęciu ś rodków 
zmierzających do realizacji praw uznanych w Pakcie oraz o postępie dokonanym w dziedzinie 
korzystania z tych praw” (Art. 40). Art. 1. Protokółu Opcyjnego do Paktu Praw 

Obywatelskich nakłada na państwa-strony, które ratyfikują dodatkowo Protokół, 

szczególny obowiązek: „Państwo-Strona Paktu, stając się stroną niniejszego Protokółu, 
uznaje kompetencje Komitetu do przyjmowania i rozpatrywania skarg pochodzących od 
podległych jego jurysdykcji jednostek twierdzących, iż  stały się ofiarami naruszenia przez to 
Państwo-Stronę jakiegokolwiek z praw wymienionych w Pakcie”. Oznacza to, że każdy 

obywatel państwa związanego Paktami i Protokółem, wobec którego jakiekolwiek 

prawo zagwarantowane Paktami zostało naruszone – może odwołać  się do Komitetu 

Praw Człowieka, a państwo-sygnatariusz zobowiązane jest to odwołanie przekazać6. 

Prawo do swobodnego posługiwania się słowem podkreś lano w Paktach 

wielokrotnie. W Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych powiedziano: „Nikt nie może 
być  prześ ladowany z powodu swych poglądów. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego 
wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i 
rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, 
słowem, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź  w jakikolwiek inny sposób, według 
własnego wyboru”. (Art. 19, ust. 2). Zasada ta została potwierdzona w Pakcie Praw 

Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych: „Państwa-Strony niniejszego Paktu 
zobowiązują się do poszanowania swobody niezbędnej dla prowadzenia badań naukowych i 
działalności twórczej”. (Art. 15, ust. 3). 

W Życiu Warszawy z dn. 4 marca br. umieszczono następujące zdanie: „W dyskusji 
na posiedzeniu Rady Państwa wskazywano, że w wielu sprawach regulowanych przez Pakty 
ustawodawstwo polskie poszło znacznie dalej w zakresie ochrony praw człowieka, 
jednocześnie jednak stwierdzono, że Pakty wyznaczają kierunek postępu w skali 
międzynarodowej, a ratyfikowanie ich przez Radę Państwa odpowiada tradycji popierania 
przez Polskę postępowych idei humanitarnych”. Z informacji tej nie wynika, aby w czasie 

dyskusji mówiono o sprawach, w których ustawodawstwo nasze i  praktyka pozostają w 

tyle za Paktami. Do tych spraw należałoby zaliczyć  i umieścić  jako jeden z pierwszych 

punktów do dyskusji – ochronę prawa do swobodnego posługiwania się słowem. 

Wolność  słowa jest oczywiście jedna, niepodzielna – jest lub nie istnieje. 

Wszelkie sztuczne rozróżnienia, jak to, że inna jest wolność  słowa burżuazyjnego, a 

inna socjalistyczna, lub próby uzasadnienia ograniczeń – trzeba uznać  za werbalizm 

pozbawiony treści. Zasady gwarantujące wolność  słowa, umieszczone w Paktach Praw 

Człowieka, nie są przestrzegane wszędzie tam, gdzie działa niekontrolowana cenzura o 

charakterze prewencyjno-represyjnym. Fakt istnienia cenzury przekreś la wszystko, co 

na temat wolności słowa napisano w dokumentach międzynarodowych od trzydziestu 

lat, poczynając od Deklaracji Praw Człowieka, a na Paktach kończąc. Przekreś la także 

																																																													
6 Życie Warszawy z dn. 4 marca br. nie wspomina, czy Protokół Opcyjny został ratyfikowany łącznie z 
Paktami, czy też  nie [przyp. aut.]. 



	 	 	
zasadę wypowiedzianą w Konstytucji. Ta sprzeczność  między formalnym uznawaniem 

wolności słowa a praktyką łamania tej zasady – dla każdego czytającego i myś lącego 

człowieka w Polsce jest oczywista. Dla prawników oczywista będzie również  

sprzeczność  między obowiązującymi, po złożeniu podpisów, normami prawa 

międzynarodowego a przepisami wewnętrznymi, legalizującymi działalność  Głównego 

Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. 

Działalność  cenzury w Polsce unormowana jest dekretami: z dn. 5 lipca 1946 

roku „O utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk” (Dziennik 

Ustaw nr 34 z 1946 r., poz. 210) oraz późniejszymi, rozszerzającymi kompetencje 

Urzędu – z 1948, 1952 i 1953 roku. Na ich podstawie Prezes Rady Ministrów ogłosił 

dn. 22 kwietnia 1975 roku rozporządzenie „W sprawie zakresu i trybu sprawowania 

nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk” (Dziennik 

Ustaw nr 13 z 1975 r., poz. 75). Warto zwrócić  uwagę na fakt, że Główny Urząd 

Kontroli powołano w 1946 roku dekretem zatwierdzonym tylko przez Prezydium 

Krajowej Rady Narodowej. Również  wszystkie późniejsze akty prawne, rozszerzające 

kompetencje Urzędu, to dekrety. Wydawane w warunkach szczególnych – w czasie 

zwanym okresem kształtowania się i umacniania władzy ludowej w Polsce – 

obowiązują do dziś . W tej tak ważnej dla rozwoju kulturalnego kraju dziedzinie Sejm 

nie wypowiedział się nigdy. Na podstawie dekretów z lat 1946-1953, w roku 1975 

Prezes Rady Ministrów wydał wspomniane rozporządzenie (była to zresztą, któraś  z 

rzędu, aktualizacja przepisów wykonawczych). W § 1 rozporządzenia czytamy: 

„Rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju druków, zapisów obrazu i słowa oraz każde 
publiczne wykonanie utworu z tekstem słownym albo utworu mimicznego w działalności 
artystycznej lub rozrywkowej podlega nadzorowi Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk i wymaga zgody tego Urzędu”. Przypomnijmy w tym miejscu i porównajmy 

powyższy przepis z Art. 19 ust. 2 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: „Każdy 
człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę 
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, wszelkiego rodzaju 
bez względu na granice, słowem, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź  w 
jakikolwiek inny sposób, według własnego wyboru”. Jakże tu mówić  o swobodnym 

rozpowszechnianiu informacji i poglądów – słowem, pismem lub drukiem bez względu 

na granice – jeś li każdy rodzaj druków, zapisu obrazu i słowa, nawet słowo nieme w 

utworach mimicznych, wszystko podlega kontroli cenzury? 

W § 5 rozporządzenia powiedziano: „Główny Urząd nie udzieli zgody na 
rozpowszechnianie druków, zapisów obrazu i słowa oraz na publiczne wykonanie w 
działalności artystycznej i rozrywkowej utworu, jeżeli byłoby ono szkodliwe dla dobra i 
interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. To wieloznaczne sformułowanie stwarza 

ogromne moż liwości dobrowolnej interpretacji. „Szkodliwe dla dobra i interesów PRL” 

może być , oczywiście, wszystko. Nawet nieodpowiednia mina w teatrze mimicznym. 



	 	 	
We wstępie do polskiego wydania Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 

(Biuro Informacji ONZ, Polskie Towarzystwo Przyjaciół ONZ, Spółdzielnia 

Wydawnictwa „Czytelnik”, Warszawa 1960) przeczytać  można zdanie: 

„Przetłumaczona na większość  języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy 
nieskończoną jeszcze walkę o swoją wolność  i swoją godność”. Należałoby dodać , że walka 

jest trudniejsza i bardziej skomplikowana tam, gdzie państwo deklaruje na zewnątrz 

pełne poszanowanie wszystkich praw człowieka, a w rzeczywistości niektóre z nich 

łamie i nie przestrzega. Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 

„może pozbawić  z przyczyn okreś lonych w § 5 gazety, czasopisma i inne druki pochodzenia 
zagranicznego debitu komunikacyjnego, zakazując sprowadzania ich na obszar PRL w celu 
rozpowszechniania”. „Gazety, czasopisma i inne druki pozbawione debitu komunikacyjnego 
nie mogą być  przewożone przez obszar PRL (…)” (w § 9 rozporządzenia). Jak widać , władza 

Prezesa sięga nawet poza granice kraju.  
 W warunkach, w jakich żyjemy, mówienie o skutecznym protestowaniu 

przeciwko tej nieograniczonej, rosnącej z roku na rok władzy, przeciwko już  nie 

„kontroli i nadzorowi”, ale wprost duszeniu słowa w Polsce – świadczyłoby, niestety, o 

przesadnym optymizmie. Myś lę, że protestować  jednak trzeba przy każdej 

nadarzającej się okazji, ponieważ  każda obojętność , każda zgoda na istnienie 

nienormalnego stanu, każde spuszczenie głowy – sprzyjać  tylko może tej niczym nie 

ograniczonej władzy. Trzeba również  zdawać  sobie sprawę z niebłahego przecież  

faktu, że z punktu widzenia takich aktów prawa międzynarodowego jak Powszechna 

Deklaracja lub Pakty – istnienie cenzury świadczy dobitnie o łamaniu praw człowieka 

w dziedzinie wolności słowa. A dzieje się tak dlatego, o czym również  warto pamiętać , 

że: „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę 
posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i 
poglądów wszelkimi ś rodkami, bez względu na granice”. 

„W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim 
ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego 
uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość  słusznym 
wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego 
społeczeństwa”. 

„Żadnego z postanowień Deklaracji nie można rozumieć  jako udzielającego 
jakiemukolwiek Państwu, grupie czy osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania 
działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i 
wolności zawartych w niniejszej Deklaracji”. (Art. 19, Art. 29 ust 2 i Art. 30 Deklaracji 

Praw Człowieka i Obywatela). „(…) Korzystanie z praw zapewnionych przez Państwo 
zgodnie z niniejszym Paktem może być  poddane przez państwo tylko takim ograniczeniom, 
jakie przewiduje ustawa i tylko w tej mierze, w jakiej jest to zgodne z istotą tych praw oraz 
wyłącznie w celach popierania ogólnego dobrobytu w społeczeństwie demokratycznym”. 



	 	 	
(Art. 4 Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych). „Państwa uczestniczące 
uznają powszechne znaczenie praw człowieka i podstawowych wolności, których 
poszanowanie jest istotnym czynnikiem pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu, niezbędnych do 
zapewnienia rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między nimi, jak również  między  
wszystkimi państwami (…) Potwierdzają one prawo jednostki do zaznajomienia się z jej 
prawami i obowiązkami w tej dziedzinie postępowania zgodnie z nimi. W dziedzinie praw 
człowieka i podstawowych wolności Państwa uczestniczące będą postępować  zgodnie z 
celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i z Powszechną Deklaracją Praw 
Człowieka. Będą one również  wypełniać  obowiązki okreś lone w deklaracjach i 
porozumieniach międzynarodowych w tej dziedzinie, włączając w to między innymi 
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, jeś li są one z nimi związane”. (fragment pkt. 7, 

rozdz. 1, części a/Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach; „Książka i Wiedza”, W-

wa 1975). 

Polska Rzeczpospolita Ludowa jest związana wszystkimi wymienionymi wyżej 

dokumentami. Przedstawiciele Polski brali udział w głosowaniu nad ich uchwalaniem, 

składali podpisy, Rada Państwa ratyfikowała. Dlatego mamy prawo pytania głośno, w 

jaki sposób państwo zagwarantuje pełną realizację w s z y s t k i c h praw i wolności 

zebranych w Paktach Praw Człowieka?7 Czy na temat gwarancji wolności słowa 

znajdzie się punkt w sprawozdaniu, jakie państwo nasze zobowiązało się złożyć  

Komitetowi Praw Człowieka? (Art. 40 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: 

„Państwa-Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do przedstawienia sprawozdań o 
podjęciu ś rodków zmierzających do realizacji praw uznanych w niniejszym Pakcie oraz o 
postępie dokonanym w dziedzinie korzystania z tych praw: a/ w ciągu roku od daty wejścia w 
życie niniejszego Paktu; b/ następnie na każde wezwanie Komitetu”.). Czy w sprawozdaniu 

tym będzie mowa o likwidacji bądź  przynajmniej ograniczeniu samowoli cenzury? O 

zniesieniu przepisów, na podstawie których działa Główny Urząd Kontroli Prasy, 

Publikacji i Widowisk? Czy będzie mowa o realizacji zobowiązania, ujętego w Art. 2 ust. 

2 Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, co do podjęcia „kroków mających pozwolić  
na przyjęcie takich ś rodków ustawodawczych lub innych, które umoż liwią wprowadzenie 
praw uznanych Paktem, a nie mających dotychczas mocy obowiązującej”? 
 

																																																													
7 Ratyfikowane w tym roku, nie zostały dotychczas opublikowane w Dzienniku Ustaw, w którym są 
ogłaszane umowy międzynarodowe. Zostały opublikowane przed kilku laty w „Zbiorze Dokumentów” 
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1968, nr 3, poz. 29 i 30. 
W roku 1976 ukazała się książka Anny Michalskiej pt. „Podstawowe prawa człowieka w prawie 
wewnętrznym a Pakty Praw Człowieka”. Napisana językiem prawniczym jest szczegółowym 
komentarzem, nie zawiera, niestety, tekstu Paktów Praw Człowieka („Wydawnictwo Prawnicze”, 
Warszawa 1976, nakład 900+100 egz.) [przyp. aut.]. 


