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kiem. Sztuka nie 
jest po to, żeby ją 
smakować.”
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robię, to jest 
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Tracey Emin (ur. 1963)
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Wstęp

Wystawa „Sztuka a prawo karne” powstała w 2013 r. na Uniwersytecie Europejskim 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Inicjatorką projektu jest dr Dela-Madeleine 
Halecker. Wystawa została przygotowana wspólnymi siłami całego zespołu katedry
w języku polskim i niemieckim. W ostatnim czasie przygotowaliśmy tablice wystawy 
w języku angielskim w formie roll-upów, które są łatwiejsze w transporcie.
Na dwunastu tablicach słowem i obrazem prezentujemy przypadki kazuistyczne, na 
przykładzie których przedstawione są punkty styczności pomiędzy wolnością sztuki 
a dobrami prawnymi chronionymi przez prawo karne. Celem wystawy jest przede 
wszystkim przekazanie informacji o gwarancjach oraz ograniczeniach wolności sztuki 
zawartych w konstytucji oraz o ochronie dzieł sztuki przez ustawy zwykłe, 
w szczególności przez prawo karne. Podstawę rozważań stanowią głównie przykłady 
z orzecznictwa sądów różnych krajów, jak również wydarzenia, które miały miejsce 
w przeszłości.
Sztukę i prawo karne łączy wiele interesujących aspektów. Rzec by można, że sztuka 
może stać się zarówno bierną „ofiarą”, jak i aktywnym „sprawcą” czynów zabronionych.
Sztuka jest ofiarą, a właściwie poszkodowanym, w przypadku jej zniszczenia, 
kradzieży, fałszerstwa lub poddania cenzurze. W tym miejscu pojawia się wiele 
ciekawych i jeszcze długo nie do końca zbadanych zagadnień, których z prawniczego 
punktu widzenia wcale nie jest łatwo rozwikłać. Niemieckie prawo karne nie 
reguluje na przykład przestępstwa fałszerstwa dzieł sztuki, a rynek zbytu dla dzieł 
często niezbywalnych powstaje dopiero na skutek potajemnych prób (od)kupienia 
ich przez dawnych właścicieli (oraz ich ubezpieczycieli!), co stanowi zachętę do 
dokonania kradzieży bądź rozboju. Czy mamy więc do czynienia z paserstwem albo 
poplecznictwem? Ponadto katalog sprawców przestępstw na sztuce obejmuje nie 
tylko „zwyczajnych” przestępców, lecz również najdziwniejszych osobników. Zaliczają 
się do nich na przykład szaleńcy –  „mordercy sztuki”, zakradający się do muzeów 
z kwasem solnym (czy wolno ich „na zawsze” odizolować?), jak również genialni 
malarze, którzy „zarabiają” na życie w luksusie fałszowaniem wielkich mistrzów i po 
zdemaskowaniu zyskują status (niemalże) gwiazd popu.       
Z drugiej strony sztuka jest sprawcą, dokładniej rzecz ujmując narzędziem przestępstwa 
w rękach artystów, przede wszystkim gdy szokuje, obraża, prowokuje lub rani. 
Kategoria ta obejmuje szereg przypadków: artysta może na obrazach wyśmiewać 
się z symboli państwowych lub religijnych, jak flaga albo krzyż. Może też na przykład 
w swoich satyrach lekceważąco wyrażać się o polityku lub innym celebrycie albo 
pogardliwie ukazać go w karykaturach jako zwierzę lub owoc, nawiązując do jego cech 
fizjonomii. Artysta może również ukazywać akty przemocy lub treści pornograficzne. 
Może także łamać tabu na fotografiach lub w filmach, jak amerykański fotograf Andres 
Serrano, na przykład w niezwykle drastyczny sposób prezentując perwersyjne 
zachowania, odchody albo zwłoki. Artysta może wreszcie na scenie dokonać uboju 
zwierząt albo wykonywać czynności seksualne, jak niegdyś wiedeńscy akcjoniści. Kto 
nie chce redukować sztuki do „bezinteresownego cieszenia się pięknem”, jak uczynił 
to dawniej Sąd Najwyższy Rzeszy – Reichsgericht (RGSt 24, 365 [367]), lecz tworzy 
„sztukę zaangażowaną”, znajduje się w ciągłym niebezpieczeństwie naruszenia swą 
twórczością norm prawa karnego. Dotyczy to w szczególności popełnienia jednego 
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z tzw. przestępstw, „do których sztuka jest predysponowana” (zwłaszcza takich 
jak znieważenie, „bluźnierstwo”, zagrożenie państwa, posługiwanie się symbolami 
organizacji zakazanych przez konstytucję, podburzanie mas, gloryfikowanie przemocy, 
pornografia, znęcanie się nad zwierzętami, uszkodzenie rzeczy).
U podłoża każdego rodzaju sztuki, czy to sztuk pięknych, teatru, poezji czy muzyki, 
leży zagadnienie wolności sztuki. Art. 5 ust. 3 zd. 1 niemieckiej konstytucji (GG) 
mówi, że „Sztuka i nauka, badania i nauczanie są wolne” i nie nakłada na twórczość 
artystyczną żadnych ograniczeń. Oczywistym jest, że nie należy rozumieć tego w 
sposób bezwzględny. Mogłoby to skutkować nie tylko tym, że futurystycznemu artyście 
wolno by było zażądać wstrzymania ruchu drogowego w godzinach szczytu, by mógł 
spokojnie rysować siedząc na środku głównej ulicy, lecz również tym, że każdemu 
malarzowi wolno byłoby kraść pędzle i płótno, fotografowi (erotycznemu) zmusić inną 
osobę do pozowania, a reżyserowi teatralnemu co wieczór inscenizować prawdziwe 
morderstwo. Z drugiej strony byłoby farsą, gdyby w dzisiejszych czasach zapadł 
wyrok jak w 1930 r., gdy Sąd Najwyższy Rzeszy (RGSt 64, 121 [128] – Chrystus w 
masce gazowej), nie zważając na treść art. 142 konstytucji weimarskiej, nieróżniącą 
się prawie od art. 5 ust 3 zd. 1 GG, uznał, że „artyście nie wolno przekraczać barier“, 
które zostały stworzone przez „środki ochronne zagwarantowane przez ustawę dla 
innych przejawów działalności kulturalnej“, na przykład przez kodeks karny. Postulat 
wolności sztuki zostałby wówczas zredukowany do hasła programowego. – Lecz 
gdzie jest granica wolności sztuki? Od którego miejsca należy przyjąć popełnienie 
znieważenia, znęcania się nad zwierzętami, bluźnierstwa albo pornografii? Gdzie 
przebiega granica tego, co jeszcze dozwolone, tego, co ewentualnie jeszcze jest do 
przyjęcia?   
Na tych zagadnieniach skupiają się tablice naszej wystawy „Sztuka a prawo karne“. 
Wystawa stara się przybliżyć znalezienie odpowiedzi na to pytanie.
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Przystanki wystawy wędrownej

Tablice niemieckie: 
Październik 2013 Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Październik 2014 Collegium Polonicum w Słubicach
Grudzień 2015 Uniwersytet Parisa Lodrona w Salzburgu
Luty 2016 Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster
Kwiecień 2016 Uniwersytet w Osnabrück
Czerwiec 2016 Wyższa Szkoła w Koblencji
Czerwiec 2016 Uniwersytet w Augsburgu
Lipiec 2016 Uniwersytet w Bayreuth
Październik 2016 Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu
Listopad 2016 Uniwersytet Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze
Grudzień 2016 Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji
Styczeń 2017 Uniwersytet w Bochum
Grudzień 2017 Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn
Kwiecień 2018 Izba Adwokacka w Stambule
Kwiecień 2018 Uniwersytet Özyeğin w Stambule
Kwiecień 2018 Uniwersytet Koloński
Lipiec 2018 Uniwersytet w Bielefeld
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Październik 2018 Uniwersytet Fryderyka Aleksandra w Erlangen i Norymberdze
Listopad 2018 Uniwersytet w Konstancji
Kwiecień 2019 Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus i Senftenbergu
Maj 2019 Średniowieczne Muzeum Kryminalne w Rothenburgu ob der Tauber
Czerwiec 2019 Wyższa Szkoła RheinMain w Wiesbaden
Wrzesień 2019 Nordkolleg Rendsburg
Grudzień 2019 Uniwersytet Lipski

 

 
Tablice polskie:
Październik 2014 Collegium Polonicum w Słubicach
Luty 2015 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Marzec 2015 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kwiecień 2015 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Maj 2015 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wrzesień 2015 Uniwersytet w Białymstoku
Styczeń 2016 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Maj 2016 Uniwersytet Gdański
Maj 2017 Uniwersytet Zielonogórski
Październik 2018 Uniwersytet Opolski
Listopad 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Listopad 2018 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Marzec 2019 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Październik 2019 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Grudzień 2019 Biblioteka Śląska w Katowicach

Tablice angielskie / roll-upy:
Wrzesień 2017 Pałac w Lubostroniu 
Październik 2017 Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Kwiecień 2019 Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą



9

Informacje o tablicach wystawy i roll-upach

Tablice
• 12 tablic w drewnianej skrzyni transportowej
• Waga 12 tablic (bez skrzyni transportowej): ok. 55 kg 
• Wymiary: 1,50 m x 0,90 m
• Grubość: 2 mm
• Materiał: płyta kompozytowa typu dibond z aluminium
• Na każdej z tablic znajdują się 2 haczyki do zamocowania na systemie zawieszeń
• Rozmiar czcionki: 16pt
• Kolorystyka: 4/0 CMYK (euroskala)
• Ok. 1150 wyrazów na każdej z tablic
• Ok. 7300 znaków bez odstępów na każdej z tablic 
• Ok. 8800 znaków z odstępami na każdej z tablic 
• Ok. 190 wersów na każdej z tablic

Roll-upy
• 12 roll-upów w specjalnych pokrowcach transportowych
• Waga 12 roll-upów: ok. 42 kg
• Wymiary: 2,20 x 1,00 m
•  Druk cyfrowy 4c na PVC 230 g/qm (materiał nieprzepuszczający światła / strona   
  odwrotna w kolorze białym) 
• Druk: 600 x 600 DPI
• Odporne na UV ze średnio matową powłoką odporną na zadrapania
• Klasyfikacja ogniowa B1 
• Obudowa aluminiowa, specjalne pokrowce transportowe
• Rozmiar czcionki: 16pt
• Kolorystyka: 4/0 CMYK (euroskala)
• Ok.1150 wyrazów na każdym z roll-upów
• Ok. 7300 znaków bez odstępów na każdym z roll-upów 
• Ok. 8800 znaków z odstępami na każdym z roll-upów
• Ok. 190 wersów na każdym z roll-upów
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Możliwości prezentacji tablic wystawy 

 

Na ściankach ekspozycyjnych (Uniwersytet w Augsburgu)

Na specjalnych stelażach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sposób prezentacji wystawy zależy od konkretnego organizatora. Wielokrotnie 
byliśmy zaskoczeni, w jak różnorodny sposób można eksponować tablice 
wystawy. W tym miejscu możemy przedstawić zaledwie kilka przykładów.
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Klasycznie na ścianie (Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu)

„Unoszące się w powietrzu” podwieszane z sufitu (Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu)

Kreatywność nie zna granic. Sposób prezentacji zależy oczywiście od 
konkretnych możliwości. Wielokrotnie byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. 
Pozwala nam to po raz kolejny odkrywać tablice na nowo.  
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Na sztalugach (Uniwersytet w Białymstoku)

W formie roll-upów (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą)
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Kolejność tablic wystawy 

Wystawa opiera się na następującym porządku tablic:

Tablica 1: Sztuka a prawo karne (tablica wprowadzająca)
Tablica 2: Sztuka a jej wolność 
Tablica 3: Sztuka a uszkodzenie rzeczy 
Tablica 4: Sztuka a kradzież 
Tablica 5: Sztuka a fałszerstwo 
Tablica 6: Sztuka a znieważenie 
Tablica 7: Sztuka a ogólne prawo do ochrony dóbr osobistych
Tablica 8: Sztuka a „bluźnierstwo” 
Tablica 9: Sztuka a zagrożenie państwa 
Tablica 10: Sztuka a gloryfikowanie przemocy 
Tablica 11: Sztuka a pornografia 
Tablica 12: Sztuka a znęcanie się nad zwierzętami 
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Sztuka a jej wolność 

Ernie na Westfalenstadion w Dortmundzie, 16.04.2005 

Art. 5 ust. 3 zd. 1 GG (Grundgesetz – niemiecka konstytucja) brzmi: „Sztuka 
i nauka, prowadzenie badań i nauczanie są wolne.” Zdanie krótkie i trafne. Niemiecka 
konstytucja milczy jednak na temat, czym jest sztuka. Nie mówi też o tym, czy wolność 
sztuki podlega jakimkolwiek ograniczeniom. Oto dwa przykłady:

Harald Naegeli: Undine (1978) 
Deutsches Seminar, Schönberggasse 9, Zurych
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Kazus „Ernie”

Ernst WilhElm Wittig (ur. 1947), znany jako ErniE, jest niemieckim kibicem-
ekshibicjonistą ze wschodniej Westfalii. Czapka bejsbolówka – jego znak 
rozpoznawczy – bywa podczas występów najczęściej jedyną tekstylną częścią 
jego garderoby. Szerszą popularność zyskał po raz pierwszy w 1997 r., gdy jego 
nagie intermedium doprowadziło do przerwania meczu bundesligi między Borussią 
Mönchengladbach a Arminią Bielefeld. ErniE miał największą widownię w kwietniu 
2005 r., gdy na dortmundzkim Stadionie Westfalskim przebiegł nago przez boisko na 
oczach 76 500 widzów podczas bundesligowego meczu Borussii Dortmund z Arminią 
Bielefeld. 
ErniE sam siebie określa jako „artystę interaktywnego”. Swoje ciało mianował dziełem 
sztuki. Psychologowie widzą w nim jednak osobę o zaburzonej osobowości, prawnicy 
– przestępcę i osobę zakłócającą porządek publiczny. W następstwie „interakcji” 
ErniEgo ponad dwadzieścia razy nałożono na niego grzywnę. Od lutego 2007 r. 
odbywał pięciomiesięczną karę pozbawienia wolności za pokazanie się nago na 
podwórku szkolnym w Bielefeldzie. W 2009 r. ErniE został skazany przez Sąd Krajowy 
w Duisburgu na karę jedenastu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 
okres próby, ponieważ w toku poprzedniego postępowania (dotyczyło ono jego 
„interakcji” na skraju boiska podczas meczu piłki nożnej pań w Rheinhausen) opuścił 
spodnie przed sądem. 
Już w 1995 r. miasto Herford zabroniło mu w drodze zarządzenia porządkowego 
wystawiania się nago na widok publiczny na wszystkich publicznych ulicach i drogach 
oraz we wszystkich publicznych obiektach i budynkach. ErniE zaprotestował, twierdząc, 
że jego nagie występy są formą sztuki. W rezultacie, jego zdaniem, wolność sztuki 
stanowi barierę dla zarządzenia porządkowego. Powództwo ErniEgo zostało jednak 
oddalone przez Sąd Administracyjny w Minden oraz Wyższy Sąd Administracyjny 
w Münster. Uznano, że jego działania nie mieszczą się w zakresie ochrony prawa 
podstawowego wolności sztuki (art. 5 ust. 3 zd. 1 GG). 
W uzasadnieniu sąd wskazał w szczególności na dwie definicje prawie niemożliwego 
do określenia pojęcia sztuki, opracowane przez Federalny Trybunał Konstytucyjny 
w dwóch orzeczeniach uważanych za kamienie milowe w tej sprawie („Mephisto” 
i „Anachronistyczny przemarsz”): 
„W myśl szeroko rozumianego »materialnego« pojęcia sztuki Federalnego Sądu 
Konstytucyjnego, istotą działalności artystycznej jest wolne twórcze nadawanie kształtu, 
w którym wrażenia, doświadczenia i przeżycia artysty dają się bezpośrednio odbierać 
poprzez medium określonej formy. Artystyczne tworzenie, w którym współdziałają 
ze sobą intuicja, fantazja i znajomość sztuki, jest »najbezpośredniejszym« wyrazem 
indywidualnej osobowości artysty.” Samej tylko nagości ErniEgo trudno jednak 
przypisać jakąkolwiek twórczą siłę oddziaływania. 
Do tego samego wniosku doszedł Wyższy Sąd Administracyjny w Münster, obierając 
za podstawę rozważań skrajnie odmienne formalne pojęcie sztuki, według którego 
istotą dzieła sztuki jest to, że z formalnego, typologicznego punktu widzenia 
spełnione zostaną wymagania co do kształtu określonego typu dzieła (Federalny Sąd 
Konstytucyjny:
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„malarstwo, rzeźbiarstwo, poezja”): „Samo prezentowanie nagiego ciała nie jest ani 
»klasyczną« formą teatru ulicznego, ani awangardową formą artystycznej instalacji 
lub akcji.” 
Lecz czym jest sztuka, pozostaje nadal niejasne. Pojęcia tego najwyraźniej nie 
można jednoznacznie zdefiniować. Czy więc paszkwil o „Uchodźcy-oszuście” jest 
sztuką tylko dlatego, że jego wersy jako tako się rymują? (Tak – stwierdził Bawarski 
Najwyższy Sąd Krajowy w 1994 r.). Czy pokazanie tzw. hitlerowskiego pozdrowienia 
może być sztuką, jeśli się równocześnie wygłasza tyradę o „dyktaturze sztuki”? (Tak –
stwierdził Sąd Rejonowy w Kassel w 2013 r.). 
Uznanie czegoś za sztukę ma znaczenie – choćby dlatego, że sztuka, jako „córka 
wolności” (Friedrich Schiller), może wiele – aczkolwiek nie „wszystko” (ostatniego 
słowa Kurt Tucholsky domagał się dla satyry).

Kazus „Grafficiarz z Zurychu”

Harald Oskar Naegeli (ur. 1939) stał się pod koniec lat 70. XX w. znany na całym 
świecie jako „Grafficiarz z Zurychu”. 
Jego postacie z kresek zaczęły pojawiać się z dnia na dzień i niespodziewanie
w 1977 r. na elewacjach domów i murach w przestrzeni miejskiej Zurychu. naEgEli 
namalował na ścianach łącznie ok. 400-600 postaci z kresek, co zajęło mu za każdym 
razem kilka sekund; oczywiście nie zapytał ani jednego z właścicieli zamalowywanych 
powierzchni o zgodę. Przez dwa lata chodził nocami po mieście, a jego śladami 
policja i brygady sprzątające, które musiały usuwać graffiti. Tożsamość naEgEliEgo 
pozostała tajemnicą; media wykreowały wyidealizowany obraz fantoma. Mieszkańcy 
i administracja miejska byli oburzeni. naEgEliEmu zarzucono „wandalizm” i „uszkodzenie 
rzeczy w wielkim stylu”, setki osób złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
Za jego schwytanie wyznaczono nagrodę w wysokości 3 000 franków szwajcarskich. 
Policja ujęła go w końcu w 1979 r., gdy wrócił na miejsce popełnionego czynu po 
zostawione tam okulary. naEgEli został skazany za uszkodzenie rzeczy w blisko 200 
przypadkach na karę sześciu miesięcy tzw. warunkowego pozbawienia wolności 
(zawieszenie wykonania kary na okres próby).
Z powodu fali procesów o odszkodowanie uciekł do Niemiec. Niedługo później prawie 
wszystkie jego rysunki zniknęły z przestrzeni miejskiej Zurychu.
W postępowaniu apelacyjnym naEgEli skazany został w 1981 r. zaocznie 
wyrokiem Wyższego Sądu w Zurychu nawet na bezwarunkową karę dziewięciu 
miesięcy pozbawienia wolności oraz zapłatę odszkodowania w wysokości ponad
100 000 franków szwajcarskich. Wymiar kary wywołał ostrą międzynarodową krytykę. 
Zażalenie z powodu nieważności wniesione przez naEgEliEgo zostało odrzucone 
przez szwajcarski Sąd Federalny.
W lutym 1982 r. naEgEli 1981 sprzeciwił się wezwaniu do rozpoczęcia odbywania 
kary i pozostał w Niemczech. Kanclerz Willy Brandt przywołał wspomnienie „ponurej 
historii, która zna raczej sytuację, że to Niemcy szukali schronienia w Szwajcarii”. Za 
naEgElim wydano międzynarodowy nakaz aresztowania. 
naEgEli został w końcu zatrzymany 27 sierpnia 1983 r. na granicy z Danią, gdy wracał 
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z Norwegii, ojczyzny swojej matki. Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku zezwolił na jego 
ekstradycję do Szwajcarii w celu wykonania kary. 
Skarga konstytucyjna przeciw ekstradycji nie została przyjęta do rozpatrzenia przez 
Federalny Trybunał Konstytucyjny z powodu braku wystarczających szans na sukces. 
Trybunał zgodził się ze szwajcarskim wymiarem sprawiedliwości, że graffiti naEgEliEgo 
są sztuką. Zdaniem sądu art. 5 ust. 3 zd. 1 GG uznaje i zapewnia wolność jednostki 
do uprawiania działalności artystycznej. Przepis ten chroni przed wywieraniem przez 
władzę publiczną wpływu w szczególności na treści, metody i tendencje w działaniach
artystycznych. Gwarancja wolności sztuki nie pozwala jednak artyście lekceważyć 
prawa do własności innych osób. Prawo podstawowe do własności według art. 14 GG 
również zawiera gwarancję wolności; wartości uznane przez konstytucję nie nakazują 
mu z zasady ustępować wobec wolności sztuki. 
Podstawą tej wykładni jest wyżej wspomniany wyrok Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie Mephisto: autonomia sztuki zagwarantowana jest
w art. 5 ust. 3 zd. 1 GG bez zastrzeżeń, ale nie bez ograniczeń. Oznacza to, że 
granice gwarancji wolności sztuki mają być określone nie przez zwykłą ustawę, np. 
kodeks karny, lecz przez samą konstytucję. W ramach gwarancji wolności sztuki 
trzeba uwzględnić jej ewentualny konflikt z innym prawem podstawowym, jak np. art. 
14 GG, i rozwiązać go w drodze wykładni konstytucji stosownie do konstytucyjnego 
porządku wartości i przy uwzględnieniu jednolitości tego fundamentalnego systemu 
wartości. 
Mimo szerokich protestów – wstawili się za nim m.in. Willy Brandt, Heinrich Böll, 
Joseph Beuys, Jean Tinguely i Sarah Kirsch – naEgEli musiał rozpocząć odbywanie 
kary. 24 kwietnia 1984 r. w obecności licznych artystów oddał się w ręce szwajcarskich 
władz na przejściu granicznym w Lörrach; krótko wcześniej szybko namalował jeszcze
graffito na budynku granicznym, co zostało sfilmowane. naEgEli odbywał swą karę w 
zaostrzonych warunkach więziennych. Według oficjalnego uzasadnienia, w zakładach
karnych dla sprawców dokonujących przestępstwa po raz pierwszy brakowało wolnych 
miejsc; pierwsze cztery miesiące naEgEli musiał więc spędzić w zakładzie karnym 
o zaostrzonym rygorze i dopiero później znalazł się w otwartym zakładzie karnym
w Lucernie. To wyniosło go do roli pewnego rodzaju męczennika i ugruntowało część 
jego sławy, trwającej po dziś dzień. 
Dopiero w 2004 r. Szwajcaria zrehabilitowała jednego ze swoich największych 
współczesnych artystów: władze Kantonu Zurych kazały za 2 000 franków 
szwajcarskich odnowić i zakonserwować jedną z ostatnich zachowanych kreskowych 
figur naEgEliEgo z czasów zuryskich, wodnego duszka „Undine”, namalowanego 
nielegalnie w 1978 r. na betonowej ścianie. Wzbudziło to zgorszenie tylko wśród 
polityków narodowo-prawicowej Szwajcarskiej Partii Narodowej (SVP) w Zurychu. 
W oświadczeniu frakcyjnym określili oni dzieła naEgEliEgo jako „infantylne rysunki 
wielokrotnie karanego wandala”.
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Edvard Eriksen: Mała Syrenka (1913)
Langelinie, Kopenhaga 
Na zdjęciu bez głowy, 1998

Uszkodzenie rzeczy, uregulowane w § 303 StGB (Strafgesetzbuch – niemiecki kodeks 
karny) w różnorakich wariantach uszkodzenia, zniszczenia lub zmodyfikowania 
wyglądu, może podlegać karze do dwóch lat pozbawienia wolności lub karze grzywny. 
Kara pozbawienia wolności wyższa o rok grozi ponadto temu, kto w ten sam sposób 
uszkadza np. grobowce, pomniki, dzieła sztuki prezentowane publicznie lub obiekty 
służące upiększeniu publicznych dróg, placów lub parków. Uszkodzenie dóbr kultury 
użyteczności publicznej często nie tylko jest wynikiem umyślnego wandalizmu. 
Niektórzy widzą w nim szansę, by 
wyrazić swoje polityczne przekonania, 
posługując się przy tym nadzwyczaj 
wątpliwymi środkami.

Sztuka a uszkodzenie rzeczy

Albrecht Dürer: 
Opłakiwanie Chrystusa (1500) 

Alte Pinakothek, Monachium
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Kazus „Syrenka kopenhaska”

Mała Syrenka – symbol Kopenhagi – wykonana została w 1913 r. przez duńskiego 
rzeźbiarza Edvarda Eriksena (1876- 1959). Figura z brązu jest wyjątkowa, ponieważ 
jej głowa jest wiernym odwzorowaniem głowy duńskiej primabaleriny Ellen Price. 
Rzeźbę zobaczyć można na kopenhaskiej promenadzie Langelinie nad brzegiem 
morza, jednak tylko jako kopię. Oryginał znajduje się w rękach rodziny Eriksena. 
„Historia cierpień” tego dzieła sztuki doskonale obrazuje problem, że spełnienie 
znamion ujętych w § 303 i § 304 StGB bywa w praktyce częstokroć trudniejsze niż się 
wydaje, mimo ich nieskomplikowanego sformułowania. 
Bez problemu uznać można uszkodzenie rzeczy w przypadku, gdy dziełu zostaną 
odcięte ramię lub głowa, tak jak miało to miejsce w 1964, 1984 i 1998 r. Czy można 
jednak tak samo ocenić ścięcie głowy przez akcjonistę Jørgena Nasha w 1964 r., 
który przyznał, że popełnił ten czyn jako „happening” przeciw „duńskiemu przemysłowi 
turystycznemu”? 
W przypadkach pomazania lub opryskania Małej Syrenki czerwoną (1973 i 2007 
r.), białą (1970 i 2008 r.), zieloną (2006 r.) i różową farbą (2007 r.), uznanie czynu 
za uszkodzenie rzeczy może być już trudniejsze. Jeśli farby nie da się usunąć bez 
pozostawienia śladów, to ma miejsce „uszkodzenie” sensu stricto. Przy stwierdzeniu, 
że wygląd Małej Syrenki został zmieniony „nie tylko nieznacznie i nie tylko przejściowo”,
dyspozycja uszkodzenia rzeczy również została spełniona. Jeżeli jednak zostanie też 
uwzględniony aspekt, że zadaniem rzeźby jest być „ładną” i oddziaływać na odbiorcę 
w sposób zaplanowany przez artystę, to mamy również do czynienia z „uszkodzeniem” 
we właściwym znaczeniu tego słowa. Przecież po pomazaniu farbą nie może być 
raczej mowy o tym, że rzeźba oddziałuje tak, jak chciał jej autor. 
Jak jednak ocenić zmianę wyglądu Małej Syrenki nie przez działanie farby, tylko 
przebranie jej? Często zdarza się, że po zwycięstwie „swojej” drużyny podekscytowani
kibice piłki nożnej zakładają na posąg drużynową koszulkę albo przynajmniej 
zawieszają na jego szyi szalik kibica. Czy ma znaczenie fakt, że przebranie może być 
wyrazem akcji politycznych, za pomocą których można zająć stanowisko w aktualnych 
kwestiach? Tak na przykład w związku ze szczytem Unii Europejskiej w Brukseli
w grudniu 2004 r., na którym debatowano o przyjęciu Turcji do Unii, Mała Syrenka 
została zasłonięta czarną burką; na szarfie widniał prowokacyjny napis: „Türkiyet 
i EU?” („Turcja do UE?”). W 2007 r. figura nosiła strój z kapturem Ku-Klux-Klanu. 
Z kolei podczas Szczytu Klimatycznego ONZ w Kopenhadze w 2009 r. aktywiści-
ekolodzy założyli syrence maskę przeciwgazową, aby przypomnieć, że energia 
atomowa stanowi przeszkodę w walce z globalnym ociepleniem. Czy we wszystkich 
tych przypadkach może być mowa o uszkodzeniu rzeczy?
Jak w końcu ocenić zrzucenie całego posągu z cokołu do morza, jak to miało iejsce 
w 2003 r.? Czy można w ogóle ukarać to zachowanie, jeśli statua pozostała przy ym 
nienaruszona?
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Kazus „Bohlmann”

Z punktu widzenia historii sztuki, czyny hans-Joachim Bohlmann (* 1937; † 2009) są 
bardziej dramatyczne niż zamachy na Małą Syrenkę, będącą tylko kopią cennego 
oryginału. W latach 1977-1988 uszkodził on 52 znaczące dzieła sztuki, w tym obrazy 
Dürera, Rembrandta i Rubensa, powodując szkody o łącznej wysokości ok. 260 
milionów marek niemieckich. 
Bohlmann cierpiał na zaburzenia psychiczne. Jego stany lękowe i przymus kontroli 
miały korzenie w dzieciństwie, które cechowało się twardym wychowaniem, ucieczką
ze śląskiej ojczyzny i prawie śmiertelnym upadkiem do szamba, gdzie matka nie 
pospieszyła mu z pomocą. W wieku piętnastu lat Bohlmann został poddany leczeniu 
psychiatrycznemu. Nie pomogły elektrowstrząsy ani terapia śpiączką insulinową. 
W 1974 r. uzdrowić go miała stereotaktyczna operacja mózgu. Zabieg ten wywołał 
jednak pierwsze napady agresji. Bohlmann bawił się ogniem, uszkadzał groby i zabijał 
łabędzie. Stan jego zdrowia pogorszył się do tego stopnia, że w 1975 r. przeszedł 
na przedwczesną rentę. Bohlmann, rozczarowany i przepełniony nienawiścią do 
społeczeństwa, postanowił się zemścić.
Po tym, jak w marcu 1977 r. uszkodził w Hamburgu „Złotą rybkę” Paula Klee, media 
informowały o jego czynie. Dla Bohlmanna było to wyrazem uznania. Jeździł po 
całych Niemczech, wyrządzając kolejne szkody. Czyny te dawały mu satysfakcję, 
więc nie musiał już przyjmować leków. Dłuższa przerwa nastąpiła po uszkodzeniu 
„Błogosławieństwa Jakuba” Rembrandta w zamku Wilhelmshöhe w Kassel jesienią 
1977 r. Bohlmann został zatrzymany. Sąd Krajowy w Hamburgu uznał go za 
poczytalnego i skazał na karę łączną pięciu lat pozbawienia wolności za uszkodzenie 
rzeczy typu zwykłego oraz szkodliwe dla ogółu. W 1982 r. Bohlmann zakończył 
odbywanie kary w całości.
 

Tuż po zwolnieniu z więzienia Bohlmann uszkadzał maszyny i pojazdy budowlane, 
ścinał też drzewa bez powodu. W 1983 r. został ponownie zatrzymany i skazany na 
karę łączną trzech lat pozbawienia wolności. Jego uwolnienie nastąpiło w 1986 r. 
Konfrontacja z roszczeniami odszkodowawczymi obudziła w nim dawne uczucia 
nienawiści. W 1987 r. Bohlmann poddał się więc terapii, jednakże w jej trakcie nadal 
potajemnie kupował kwas. Później poprosił o urlop i pojechał do Alte Pinakothek 
w Monachium, gdzie uszkodził kwasem trzy dzieła Dürera. Straty zostały oszacowane 
na 100 milionów marek niemieckich. Jednym z uszkodzonych dzieł jest „Opłakiwanie 
Chrystusa”. Przez atak kwasem obraz został zniszczony w 70 %, jego odrestaurowanie 
trwało aż 21 lat. 
Sąd Krajowy w Monachium uznał tym razem ograniczoną poczytalność Bohlmanna 
i skazał go na karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności. Następnie został on 
umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. 
Dopiero po 16 latach pozbawienia wolności Sąd Krajowy w Hamburgu nakazał zwolnić 
Bohlmanna. Sąd uznał wprawdzie, że Bohlmann nadal stanowi zagrożenie i że istnieje 
ryzyko popełniania przez niego dalszych tego typu przestępstw; nie można też było 
wystawić pozytywnej prognozy. Jednakże dożywotnie umieszczenie w zakładzie 
psychiatrycznym w celu ochrony bezcennych dóbr kultury leżącej w interesie ogółu 
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należy uznać za nieproporcjonalne. Zdaniem sądu ze strony Bohlmanna nie należy 
oczekiwać popełnienia innych przestępstw, szczególnie aktów przemocy w stosunku 
do innych osób. Jego prawo do wolności ma dlatego większą wagę niż interes ogółu 
w ochronie dóbr kultury. Bohlmann został zwolniony w styczniu 2005 r.; nałożono 
na niego dozór kuratorski i zakaz wstępu do muzeów. Spokój trwał półtora roku, po 
czym Bohlmann wybrał się do Amsterdamu, gdzie w Rijksmuseum oblał benzyną do 
zapalniczek i następnie podpalił obraz „Bankiet amsterdamskiej gwardii miejskiej 
świętującej zwycięstwo pod Münster“ Bartholomeusa van der Helsta. Sąd Apelacyjny
w Amsterdamie skazał Bohlmanna w drugiej instancji na karę trzech lat pozbawienia 
wolności i zapłatę odszkodowania na rzecz Rijksmuseum w wysokości 17 772 euro. 
W czerwcu 2008 r. wrócił do Hamburga, gdzie 19 stycznia 2009 r. przegrał walkę
z nowotworem.
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Sztuka a kradzież

Tilman Riemenschneider:
Madonna różańcowa (ok. 1521/24) 
Sanktuarium Maria im Weingarten, Volkach

Oba niżej opisane wydarzenia, należące do najbardziej spektakularnych kradzieży dzieł 
sztuki czasów powojennych, dzieli 41 lat. Łączy je zaś jedna, raczej niespodziewana 
cecha: dzieła sztuki wpadły w ręce złodziei, ponieważ sposób zabezpieczenia przed 
kradzieżą, a właściwie jego brak, był skandaliczny – biorąc pod uwagę wartość 
obiektów. 

Benvenuto Cellini: Saliera (1543) 
Kunsthistorisches Museum, Wiedeń
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Kazus „Madonna różańcowa”

Sierpień 1962 r. – sanktuarium Maria im Weingarten, frankońska gmina Volkach: 
wnętrze kościoła zdobiła „Madonna różańcowa”, umieszczona nad bocznym ołtarzem.
Jest płaskorzeźbą z drewna lipowego imponującej wielkości (wysokość: 2,80 m, 
szerokość: 1,90 m). Zewnętrzną ramę dzieła tworzy wieniec z róż, w skład którego 
wchodzi pięć medalionów przedstawiających sceny z życia Marii. W centrum dzieła, na 
półksiężycu, stoi Maria z dzieciątkiem Jezus na rękach, otoczona wieńcem promieni 
i muzykującymi aniołami. Relief jest jednym z ostatnich i najbardziej dojrzałych dzieł 
Tilmana Riemenschneidera (1460-1531), obok Wita Stwosza najwybitniejszego 
snycerza późnego gotyku. Stworzył go w latach 1521-1524 dla nowopowstałego 
sanktuarium. Dzieło to ma nieoszacowaną wartość. Mimo znacznych rozmiarów, 
Madonna została wybrana na opłacalny cel kradzieży przez trzech młodych mężczyzn 
z Bamberga: lothara gEhEBa, alfrEda VoglEra i franza XaVEra BauEra. Banda 
już wcześniej dokonała kilku kradzieży dzieł sztuki, planowała jednak duży skok. 
Potrzebną do transportu ciężarówkę z otwartą skrzynią użyczył im kolega – manfrEd 
röschlauB, który zaoferował swą pomoc jako kierowca.. 
Uszkodzoną Madonnę sprawcy przewieźli w końcu ciężarówką do Bamberga. BauEr, 
sam będąc rzeźbiarzem, przytłumił radość kolegów, mówiąc, że zbycie znanego 
dzieła sztuki stało się raczej niemożliwe ze względu na relacje medialne o kradzieży. 
Zakonserwował więc Madonnę czerwoną pastą do podłóg. Stworzywszy w ten sposób 
pewną ochronę, sprawcy niedługo później zakopali płaskorzeźbę na parceli należącej 
do VoglEra w Hollfeld we Frankonii. 
Nieoczekiwanie dla mieszkańców Volkach i samych złodziei, w starania o odzyskanie 
dzieła włączył się Henri Nannen, ówczesny redaktor naczelny czasopisma „Stern”. 
Przyczyną jego zaangażowania był fakt, iż Nannen jako wielbiciel sztuki wiedział
o wyjątkowości i unikatowości rzeźby. Dokładnie 100 gazet w regionie frankońskim 
opublikowało zlecone przez niego ogłoszenie, nawołujące: „Oddajcie Madonnę
z Volkach!”. Redaktor obiecał złodziejom dyskrecję oraz okup w wysokości 
100 000  marek niemieckich. 
Po kolejnych dwóch apelach Nannena w „Sternie”, złodzieje skontaktowali się z nim 
w październiku 1962 r. W zamian za zapłatę okupu w dwóch częściach, Nannen 
doprowadził do powrotu Madonny do sanktuarium. Wtedy też nareszcie zainstalowano 
system alarmowy, by chronić ją przed kolejnymi próbami kradzieży. 
Mimo trwającego dochodzenia sprawcy pozostali w ukryciu jeszcze do 1967 r. 
Ostatecznie zdradzili się sami, gdyż röschlauB pod wpływem alkoholu chełpił się 
przestępstwem. gEhEB i BauEr zostali zatrzymani, röschlauB przebywał już w tym 
czasie w więzieniu z powodu innych czynów. VoglEr, w międzyczasie ukrywający się 
w Stambule, został wydany w ramach ekstradycji w październiku 1969 r. Wszyscy 
sprawcy zostali skazani na kilkuletnie kary pozbawienia wolności. 
Postępowanie przygotowawcze, wszczęte przez prokuraturę przeciw Nannenowi
w sprawie o poplecznictwo (§ 257 StGB – Strafgesetzbuch: niemiecki kodeks karny), 
zostało umorzone. Uznano, że intencją Nannena było przede wszystkim odzyskanie 
dzieła, a nie, jak wymaga przepis, zabezpieczenie złodziejom korzyści uzyskanych 



25

z popełnionego czynu. Głosy krytyki, według których wyznaczenie takich „nagród” 
może zachęcić potencjalnych sprawców, jednak nie umilkły …

Kazus „Saliera”

Maj 2003 r. – najcenniejszym eksponatem wiedeńskiego Kunsthistorisches Museum 
jest Saliera (z włoskiego: solnica). Miała służyć pierwotnie jako naczynie stołowe 
i jest jedynym zachowanym dziełem florenckiego złotnika Benvenuto Celliniego 
(1500-1571). Cellini wykonał Salierę ze złotej blachy podczas swego pobytu w Paryżu
w latach 1540-1543 na zlecenie króla Franciszka I. Również to dzieło ma 
nieoszacowaną wartość.
By ukazać, jak morze łączy się z ziemią, Cellini stworzył dwie figury siedzące naprzeciw 
siebie; ich nogi są splecione ze sobą, tak jak wąskie zatoki morskie przenikają
w stały ląd. U boku Neptuna, symbolu morza, Cellini umieścił bogato zdobiony 
statek, przeznaczony na sól. Obok Tellus, rzymskiej bogini ziemi, postawił filigranową 
świątynię na pieprz, jako dar ziemi. 
Saliera zawędrowała do  Austrii  jako prezent ślubny króla Karola IX dla pary
arcyksiążęcej.  Od końca XIX w. jest przechowywana w Kunsthistorisches Museum 
w Wiedniu. 
Z powodu zaplanowanej przebudowy i rozbudowy pomieszczeń zamknięto w 2002 r. 
tzw. komnatę sztuki, a solnicę przeniesiono na okres przejściowy do sali Rafaela. 
Pomieszczenie to nie było jednak wyposażone w nowoczesny alarm, zainstalowany 
w innych częściach muzeum. Ze względu na koszty nie zamierzano instalować go
w okresie remontu. Saliera była więc prezentowana w szklanej gablocie bez 
dodatkowej ochrony, a jedyne zabezpieczenie stanowił ultradźwiękowy czujnik ruchu, 
połączony z sygnalizatorem akustycznym. 
roBErt mang (ur. 1956), technik systemów alarmowych, podczas wizyty w muzeum 
dostrzegł wyszkolonym okiem niewystarczające zabezpieczenie rzeźby. Solnica 
padła jego łupem bez większego wysiłku w nocy z 10 na 11 maja 2003 r. W tym 
celu mang wszedł po rusztowaniu, ustawionym na czas remontu, przez jedno
z niezabezpieczonych okien sali Rafaela, rozbił szklaną gablotę, wyjął Salierę i uciekł. 
Ochrona nie zareagowała na alarm czujnika ruchu, wychodząc z założenia, że to jeden 
z częstych fałszywych alarmów. Już w ciągu jednego dnia wszczęto poszukiwania 
międzynarodowe. Wyznaczona wysokość znaleźnego wyniosła 70 000 euro. 
W 2003 i 2005 r. mang zażądał wypłacenia okupu od firmy ubezpieczeniowej Uniqua, 
najpierw w wysokości pięciu, a następnie 10 milionów euro. By podkreślić wagę swego
żądania, przekazał organom dochodzeniowym oryginalny trójząb Neptuna. 
W listopadzie 2005 r. zabawił się z policją w podchody po całym Wiedniu, wysyłając 
SMSy, a nie wydając łupu. Zabawa ta stała się zgubą manga. Dzięki ustaleniu sklepu,
gdzie kupił używany przez siebie telefon komórkowy na kartę oraz dzięki filmowi 
z zainstalowanej tam kamery można było sporządzić zdjęcie poszukiwanego. 
mang złożył skargę na policji z powodu domniemanego „niewłaściwego” ścigania 
z wykorzystaniem zdjęcia. Po krótkim czasie przyznał się jednak do popełnienia 
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kradzieży i doprowadził policję do miejsca ukrycia solnicy, którą zakopał w lesie. 
W styczniu 2006 r. Saliera powróciła do Kunsthistorisches Museum. 
W 2007 r. mang został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za ciężką kradzież 
z włamaniem i usiłowanie wymuszenia. Pod koniec 2008 r. zawieszono wykonanie 
pozostałej kary na okres próby i złodziej został przedterminowo zwolniony z zakładu 
karnego. W marcu 2009 r. gazeta „Kronenzeitung” doniosła, że mang próbuje znów 
swoich sił w dawnym zawodzie – jako instalator systemów antywłamaniowych.
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Sztuka a fałszerstwo

Wolfgang Beltracchi,
à la Heinrich Campendonk:

Czerwony obraz z końmi

Fałszowanie dzieł sztuki nie jest uregulowane w niemieckim prawie karnym jako 
odrębny delikt. Podlega ono jednak karze jako fałszowanie dokumentów przy 
spełnieniu przesłanek określonych w § 267 ust. 1 StGB (Strafgesetzbuch – niemiecki
kodeks karny). Sprzedaż sfałszowanego dzieła sztuki stanowi z reguły oszustwo 
z § 263 ust. 1 StGB.

Han van Meegeren,
à la Jan Vermeer van Delft:

Chrystus i jawnogrzesznica (1942)
IInstituut Colectie Nederland, Amsterdam
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Kazus „Czerwony obraz z końmi”

Maltańska firma Trasteco wylicytowała w 2006 r. w domu aukcyjnym Kunsthaus 
Lempertz w Kolonii „Czerwony obraz z końmi”, rzekomo dzieło reńskiego 
ekspresjonisty Heinricha Campendonka (1889-1957) z 1914 r. Cena w wysokości 
prawie 2,9 milionów euro była najwyższą kwotą, jaką dzieło tego artysty do tej pory 
osiągnęło na niemieckim rynku sztuki. Od ponad 80 lat obraz był uważany za zaginiony 
– ostatnia wzmianka o nim pojawiła się w katalogu galerii Alfreda Flechtheima w 1920 
r., jednak bez zdjęcia, podania wymiarów, sygnatury oraz miejsca, gdzie aktualnie się 
znajduje. Nikt więc nie wiedział, jak obraz wyglądał w rzeczywistości. 
Ze względu na wątpliwości Trasteco co do autentyczności dzieła, powstałe już 
niedługo po dokonaniu zakupu, obraz poddano ekspertyzie. W roku 2008 okazało się, 
że malowidło jest falsyfikatem. Najpierw rzeczoznawcy w Monachium i Oksfordzie 
stwierdzili niezależnie od siebie, że na obraz w niektórych miejscach naniesiono biel 
tytanową – pigment, który nie istniał jeszcze w rzekomym czasie powstania oryginału. 
Następnie wyszło na jaw, że trzy etykietki przyklejone na odwrocie obrazu, mające 
być dowodem jego pochodzenia – m.in. naklejka słynnej kolekcji Alfreda Flechtheima 
– również są fałszywe. 
Kunsthaus Lempertz pozyskał obraz od Helene Beltracchi i jej siostry. Utrzymywały 
one, że dzieło pochodzi z nieznanej szerzej kolekcji malarstwa ich dziadka – 
kolońskiego kupca Wernera Jägersa, który miał nabyć je od marszanda Alfreda 
Flechtheima. W rzeczywistości autorem obrazu był Wolfgang BEltracchi (ur. 1951), 
mąż Helene Beltracchi; sama „Kolekcja Jägersa” nigdy nie istniała. BEltracchi, 
utalentowany malarz, w ciągu 35 lat stworzył imitacje obrazów w stylu innych twórców 
pierwszej połowy XX w., m.in. Maxa Pechsteina, Fernanda Légera, André Deraina
i Maxa Ernsta. Przez długi czas nikt nie wpadł na trop fałszerza; on sam powiedział
w wywiadzie dla „Spiegla” na temat swojego zdemaskowania: „Zawsze używałem bieli 
cynkowej, zupełnie zwyczajnej w czasach Campendonka. Zwykle sam ją mieszałem, 
ale brakowało mi pigmentów. Dlatego wziąłem biel cynkową w tubce, produkt
z Holandii, na którym niestety nie napisano, że zawiera też trochę bieli tytanowej. 
Sprawa wyszła więc na jaw tylko z powodu źle oznakowanej tubki.”
Proces BEltracchich odbył się w 2011 r. przed Sądem Krajowym w Kolonii. Przedmiotem 
procesu było jednak tylko 14 obrazów, na których łącznie małżeństwo miało zarobić 
prawie 16 milionów euro. Oboje z detalami przyznali się do winy.
Wolfgang BEltracchi został skazany na karę sześciu lat, a jego żona Helene na karę 
czterech lat pozbawienia wolności za oszustwo zawodowe. 
Wieloletni proces firmy Trasteco z Kunsthaus Lempertz o odszkodowanie zakończył 
się w 2012 r. ugodą przed sądem drugiej instancji. Trasteco zwrócono całą kwotę, którą 
zapłaciła za „Czerwony obraz z końmi”, a domu aukcyjnemu fałszywego Campendonka. 
Następnie Lempertz dochodził roszczenia zwrotnego od BEltracchich; by spłacić 
wierzytelność, małżeństwo musiało sprzedać dużą część swoich nieruchomości.
Niektórzy snują przypuszczenia, że zbadane dotychczas falsyfikaty Wolfganga 
BEltracchiEgo stanowią zaledwie czubek góry lodowej. W wywiadzie dla „Spiegla”  
amo małżeństwo wypowiedziało się zagadkowo: „Jeżeli ktoś przypuszcza, że u  niego 
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w domu wisi Beltracchi, niech się zgłosi. Dostanie szczerą odpowiedź.” Od początku 
lat 90. na rynku pojawiło się ponad 50 podejrzanych obrazów z widocznymi fałszywymi 
naklejkami na odwrocie, będących najpewniej dziełami pomysłowego fałszerza.

Kazus „Chrystus i jawnogrzesznica”

Być może najgenialniejszym fałszerzem dzieł sztuki XX w. był han Van mEEgErEn 
(1889-1947), holenderski malarz, konserwator sztuki i marszand. Jego warsztat 
mocno nawiązywał do stylu starych mistrzów; dlatego właśnie artysta spotkał się 
z zarzutem krytyków sztuki, że jego obrazy są zaledwie kopią i że brak mu talentu 
do własnych twórczych dokonań. Van mEEgErEn czuł się przez to niedoceniony 
jako twórca. By się zemścić, postanowił imitować dawnych mistrzów tak dobrze, by 
krytycy sztuki uznali jego dzieła za autentyczne. W tym celu zgłębił przede wszystkim 
warsztat Jana Vermeera van Delft (1632-1675), jednego z najbardziej znanych 
holenderskich malarzy baroku, z którego dorobku zachowało się mniej niż 40 dzieł. 
W latach 1936-1937 Van mEEgErEn namalował fałszywego „Chrystusa w Emaus”. 
Obraz przedstawiono Abrahamowi Brediusowi, najbardziej znanemu historykowi 
sztuki w Holandii, zwanemu „papieżem Vermeera”, jako obiekt znaleziony w jednym 
z zamków w południowej Francji. Bredius był przekonany o autentyczności dzieła. 
Oprócz tego obraz pomyślnie przeszedł pięć różnych badań, które potwierdziły jego 
rzekomą prawdziwość. Obraz można było podziwiać na wystawie dzieł malarstwa 
niderlandzkiego na cześć królowej Wilhelminy w Roterdamie w 1938 r. Nikt nie zwrócił 
uwagi na podobieństwo kobiety stojącej obok Jezusa do aktorki Grety Garbo na 
aktualnej w tamtym czasie fotografii. 
Żeby uzyskać odpowiednie farby do swoich obrazów, Van mEEgErEn kupował 
używane dawniej substancje, między innymi lazuryt – kamień półszlachetny, chętnie 
wykorzystywany przez Vermeera. Skupował stare XVIIwieczne malowidła i usuwał 
z nich farbę, by móc na nowo wykorzystać podobrazie. Poza tym zamiast oleju używał
natychmiast zasychającej masy żywicznej, a w celu otrzymania twardej powierzchni 
z delikatnymi rysami, podgrzewał gotowe obrazy w piecu.  
Dzięki sprzedaży co najmniej pięciu „nowo odkrytych” Vermeerów Van mEEgErEn stał 
się milionerem.
W latach 1941-1942 namalował „Chrystusa i jawnogrzesznicę” i sprzedał obraz 
bawarskiemu bankierowi Aloisowi Miedlowi, doradcy do spraw sztuki i pośrednikowi 
Hermanna Göringa. Marszałek Rzeszy, posiadacz wspaniałej kolekcji dzieł sztuki 
w swojej myśliwskiej posiadłości Carinhall na północ od Berlina, wymienił na 
„Chrystusa i jawnogrzesznicę” 150 obrazów ze swych zbiorów o wartości około 
1 650 000 guldenów i z dumą go tam pokazał. Göring ukrył później obraz przed 
atakami bombowymi wojsk alianckich w szybie górniczym niedaleko Salzburga. 
Odnaleźli go tam Amerykanie w 1945 r. 
Spektakularna transakcja wyszła na jaw po zakończeniu wojny. Van mEEgErEn został 
zatrzymany pod zarzutem kolaboracji – sprzedaży wrogiemu państwu narodowego 
dziedzictwa kulturowego. Groziła mu za to kara śmierci. 12 czerwca 1945 r. przyznał 
się do winy: „Obraz, który znalazł się w rękach Göringa, to nie Vermeer, jak Państwo 
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sądzą, tylko Van Meegeren! To ja go namalowałem!”
Organy ścigania karnego nie uwierzyły mu, więc Van mEEgErEn, uzbrojony w potrzebne 
materiały, w kilka tygodni namalował w areszcie śledczym „Jezusa wśród doktorów”, 
również w stylu Veermera. W efekcie tego czterech biegłych sądowych zbadało 
kilka „nowo odkrytych” Veermerów i doszło do wniosku, że obrazy rzeczywiście były 
falsyfikatami. 
12 listopada 1947 r. Sąd Okręgowy w Amsterdamie skazał Van mEEgErEna za 
fałszowanie dzieł sztuki i oszustwo na karę roku pozbawienia wolności – najniższą 
przewidzianą ustawowo. Fałszerz zmarł na zawał serca jeszcze przed rozpoczęciem
odbywania kary pozbawienia wolności. 
Popularność fałszerza, któremu udało się wyprowadzić w pole holenderskich 
znawców sztuki oraz Hermanna Göringa, trwa po dziś dzień. W 2010 r. Museum 
Boijmanns Van Beunigen w Roterdamie zorganizowało wystawę „Fałszywe Vermeery 
Van Meegerena”.
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Sztuka a znieważenie

Godność osobista, rozumiana jako prawo każdego człowieka do poszanowania 
wywodzące się z godności osoby ludzkiej, chroniona jest w prawie karnym przede 
wszystkim przez § 185 StGB (Strafgesetzbuch – niemiecki kodeks karny). Przepis ten 
penalizuje znieważenie innej osoby przez wyrażenie braku szacunku, lekceważenia 
lub pogardy w formie słownej, pisemnej, a także za pomocą obrazów, gestów, działań
o określonej symbolice lub rękoczynów. Okazuje się przy tym, że w szczególności 
w odniesieniu do satyry niezmiernie trudno wyznaczyć granicę pomiędzy tym, co 
prawnie dozwolone, a tym, czego zabrania § 185 StGB… 

Charles Philipon: 
Przemiana Ludwika Filipa w gruszkę (1831)  

La Caricature 56/1831 i 65/1832

Rainer Hachfeld:
Satire darf alles. 
Rainer Hachfeld auch?
(Satyrze wolno wszystko. 
Czy Rainerowi Hachfeldowi również?) 
Konkret 7/1980
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Kazus „Świnka Strauß” 

Niemiecki karykaturzysta rainEr hachfEld (ur. 1939) opublikował w 1980 i 1981 r. kilka 
karykatur przedstawiających byłego premiera rządu Bawarii Franza Josefa Straußa 
jako świnię w miesięczniku „Konkret”, określającym się „jedynym czasopismem
w Niemczech dla lewicowych czytelników”. 
Na pierwszym rysunku hachfEld narysował dwie spółkujące świnie. Świnia o rysach 
twarzy F. J. Straußa kopuluje od tyłu ze świnią ubraną w strój sędziowski. Wyraz 
twarzy kryjącej świni wskazuje na to, że czynność ta sprawia jej przyjemność; mina 
drugiej ze świń wyraża jednocześnie zaskoczenie i uległość. Obrazek opatrzony został 
zdaniem: „Satyrze wolno wszystko. Czy Rainerowi Hachfeldowi również?” Okazją do 
publikacji rysunku był wywiad z ówczesnym premierem rządu Bawarii zamieszczony
w tym samym wydaniu czasopisma, w którym polityk otwarcie oświadczył: „... uważam, 
że procesy przeciwko karykaturzystom nie mają sensu. Należy im się więcej wolności
do błazenady.” Prowokacyjne rysunki hachfElda odnosiły się do nieustających 
zarzutów korupcji podnoszonych przeciw politykowi. Nie zaszkodziły one jednak 
politycznej karierze Straußa, gdyż wymiar sprawiedliwości stał zawsze po jego 
stronie. Strauß złożył wniosek o ściganie karykaturzysty w związku z popełnieniem 
przestępstwa znieważenia. 
Reakcją hachfElda na postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę 
była błyskawiczna publikacja drugiego rysunku, na którym przedstawił te same dwie 
świnie – częściowo razem, częściowo osobno – oddające się rozmaitym czynnościom 
seksualnym. Do karykatur dołączono prowokacyjny tekst: „No to w końcu który
z rysunków jest właściwy, panie prokuratorze?” W jednym z kolejnych numerów 
pisma ukazał się ciąg dalszy pierwotnego rysunku. Tym razem przedstawiał on grupę 
czterech świń, z których trzy kopulują ze zwierzęciem znajdującym się przed nimi. 
Również tutaj dwie świnie noszą rysy twarzy Straußa, a pozostałe dwie ubrane są
w togę i biret. Nad karykaturą zamieszczono komentarz hachfElda, w którym skarżył 
się, że ciągle musi na nowo rysować „obrazki ze świnkami”, ponieważ adresat 
karykatury
bezustannie angażuje wymiar sprawiedliwości. Z kolei Strauß powtórnie złożył wniosek 
o ściganie w związku z popełnieniem przestępstwa znieważenia. Postępowanie karne
trwało siedem lat i toczyło się przez wszystkie instancje, aż trafiło do Federalnego 
Sądu Konstytucyjnego. 
Sądy zajmowały się odpowiedzią na pytanie, czy rysunki hachfElda stanowią 
znieważenie w rozumieniu § 185 StGB. Wymagało to dokonania wyważenia między 
konstytucyjnie zagwarantowaną wolnością sztuki z art. 5 ust. 3 GG (Grundgesetz 
– niemiecka konstytucja) a ogólnym prawem do ochrony dóbr osobistych
z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 GG. Satyra i karykatura ze swej natury posługują 
się przesadą, zniekształceniem oraz przeinaczeniem. Sąd Najwyższy Rzeszy wyraził 
w tym kontekście opinię, że „… z konkretnego ukazania w formie satyry … [należy] 
najpierw zdjąć satyryczną warstwę wierzchnią złożoną ze słów i obrazu i dopiero 
wówczas ocenić, czy treść wyrażona i przedstawiona w tej formie spełnia znamiona 
przestępstwa znieważenia”. Poważne naruszenie ogólnego prawa do ochrony dóbr 
osobistych trzeba przyjąć po pierwsze w przypadku ingerencji w najgłębszy punkt 
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godności osobistej chronionej przez art. 1 ust. 1 GG, po drugie wówczas, gdy istota 
wypowiedzi zawiera w sobie zniesławienie oraz pogardliwe traktowanie innej osoby, 
czyli tzw. obelgę. 
Hanzeatycki Wyższy Sąd Krajowy uznał, że „rysunki naruszają godność osobistą …, 
ponieważ przedstawiają [Straußa] jako świnię oddającą się czynnościom seksualnym.” 
Rysunek należy interpretować w ten sposób, że F. J. Strauß „wykorzystuje wymiar 
sprawiedliwości dla swych celów w nieprzyzwoity sposób” oraz że „wykorzystanie 
poddającego mu się wymiaru sprawiedliwości sprawia mu dziką przyjemność”. 
Ponadto przedstawienie absurdalnego zachowania seksualnego wykracza „poza 
wszelkie normy dopuszczalne dla satyry”.  
Skarga konstytucyjna złożona przez hachfElda została odrzucona jako oczywiście 
bezzasadna. Federalny Sąd Konstytucyjny uznał, że jednoznacznym celem 
karykaturzysty i jego rysunków było naruszenie godności osobistej Straußa: „Dokonane 
przeinaczenie nie miało służyć przybliżeniu … jego ludzkich cech ani osobistych 
dziwactw. Co więcej, celem było pokazanie, że posiada on jak najbardziej ‘zwierzęce’ 
cechy osobowości i tak właśnie się zachowuje.” Dalej sąd stwierdził: „Właśnie 
ukazanie zachowania płciowego, które i dziś należy do godnej ochrony najgłębszej 
części życia intymnego, miało na celu zdezawuowanie pokrzywdzonego jako osoby 
i odarcie go z godności ludzkiej. … Naruszenie istoty godności osoby ludzkiej 
chronionej art. 1 ust. 1 GG zawsze stanowi poważne złamanie prawa do ochrony dóbr 
osobistych, które … nie podlega ochronie wolności twórczości artystycznej.“

Kazus „Król Gruszka”

Gdy w latach 80. XX w. Hans Traxler, karykaturzysta satyrycznego pisma „Titanic”, 
piórem i pędzlem wyśmiewał Helmuta Kohla – ówczesnego kandydata na kanclerza 
– jako „Gruszkę”,niektórzy nie wiedzieli, że podłożem szyderstwa był nie tyle kształt 
głowy Kohla, ile miało ono genezę w historii. W następstwie francuskiej rewolucji 
lipcowej w 1830 r. nowo obrany król Francuzów Ludwik Filip zagwarantował w art. 
VII zmienionej konstytucji całkowitą wolność prasy i zniesienie wszelkiej cenzury. Od 
października 1830 r. do kwietnia 1831 r. wydano jednak pięć ustaw, w których rząd 
wyznaczył ramy wolności prasy. Objęto karalnością m.in. ataki prasy na godność 
królewską (ustawa z 29 listopada 1830 r.).
W reakcji na nową sytuację wykształciła się tzw. Petite Presse (mała prasa), na której 
łamach wydarzenia polityczne komentowano w satyrycznych tekstach i ilustracjach. 
W przeciągu zaledwie trzech lat powstały najważniejsze satyryczne czasopisma XIX 
w., jak „La Caricature” (1830 r.) i „Le Charivari” (1832 r.). Od połowy 1831 r. ostrze 
ich krytyki w coraz większym stopniu było skierowane przeciw osobie króla. O ile na 
początku panowania przypisywano mu jeszcze poglądy liberalne i demokratyczne,
o tyle wkrótce potem styl rządów monarchy ujawnił swą prawdziwą, konserwatywno-
autorytarną naturę. Tylko w latach 1831-1832 doszło do 411 procesów przeciwko 
różnym organom prasowym, zakończonych 143 wyrokami skazującymi na karę 
grzywny lub karę pozbawienia wolności. 
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Jeden z procesów toczył się o znieważenie majestatu przeciwko wydawcy
„La Caricature” i „Le Charivari”, charlEsoWi PhiliPon (1800-1861). Przedmiotem 
aktu oskarżenia był m.in. rysunek opublikowany w „La Caricature”, przedstawiający 
murarza o rysach twarzy Ludwika Filipa, zakrywającego tynkiem hasła rewolucji 
lipcowej wypisane na ścianie. W ramach obrony PhiliPon starał się sprowadzić ad 
absurdum argument o podobieństwie murarza do króla, szkicując podczas procesu, 
w jaki sposób oblicze króla w czterech etapach zamienia się w gruszkę. Chciał przez 
to uzmysłowić sędziom, że karze podlegałoby narysowanie gruszki, głowy o kształcie 
gruszki, a także wszystkich groteskowych głów, przypadkowo podobnych do Ludwika 
Filipa. Jednak bezskutecznie – 14 listopada 1831 r. PhiliPon został skazany na karę 
sześciu miesięcy pozbawienia wolności i 2 000 franków grzywny. Zaledwie dziesięć 
dni później szkice gruszek PhiliPona ukazały się w „La Caricature”. Co najmniej część 
nakładu została skonfiskowana, dlatego 26 stycznia 1832 r. ponownie opublikowano 
rysunki. Dzięki natychmiastowej reedycji oraz relacjom prasowym dotyczącym 
procesu motyw gruszki bardzo szybko zyskał popularność. Różni karykaturzyści – 
w szczególności Honoré Daumier – z lubością wykorzystywali go w satyrycznych 
czasopismach w licznych portretach Ludwika Filipa. Owoc stał się przez to znanym 
symbolem kpin z monarchii lipcowej i doprowadził do tego, że Ludwika Filipa zaczęto 
nazywać obiegowo „roi poire” („królem gruszką”). 
Z powodu częstego wykorzystania porównania z gruszką w pismach satyrycznych, 
narodziło się przypuszczenie, że słowo „poire” z biegiem czasu zyskało znaczenie 
„głupi”, „głupiec”. 
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Sztuka a ogólne
prawo do ochrony dóbr osobistych

Przypadki naruszenia godności osobistej stanowią w praktyce głównie przedmiot 
procesów cywilnych. Tzw. ogólne prawo do ochrony dóbr osobistych, wywiedzione 
przez sądy z art. 1 oraz art. 2 ust. 1 GG (Grundgesetz – niemiecka konstytucja) chroni 
w prawie cywilnym przede wszystkim przed 
poniżeniem oraz przekłamaniem dotyczącym 
elementów biografii oraz cech charakteru. W 
przypadku takiego naruszenia prawa można  
dochodzić roszczeń o odszkodowanie bądź 
zadośćuczynienie jak również o zaniechanie. 
Równocześnie osoby pokrzywdzone muszą 
pogodzić się z naruszeniem ich ogólnego 
prawa do ochrony dóbr osobistych, jeżeli w 
wyniku wyważenia przeciwstawnych dóbr 
prawnych zostanie uznany prymat wolności 
sztuki zagwarantowanej artyście w art. 5 ust. 
3 GG albo innych praw podstawowych.

(Allmächtiger Sommer) Sommer Wszechwładny
WirtschaftsWoche, 14.09.2000

Erika Lust: 
Pani Orosz zabiega o Światowe Dziedzictwo (2009)  

własność prywatna
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Kazus „Sommer Wszechwładny”

W 2000 r. Grupa Wydawnicza handElsBlatt GmbH w wydawanym przez siebie 
czasopiśmie „WirtschaftsWoche” w artykule pod tytułem „Sommer Wszechwładny” 
relacjonowała gospodarczą oraz finansową sytuację firmy Deutsche Telekom AG. 
Były monopolista branży telekomunikacyjnej w Niemczech cztery lata wcześniej 
został sprywatyzowany. Zdaniem kilkustronicowego artykułu, „despotyczne” metody 
zarządzania firmą prezesa zarządu Rona Sommera „à la Król Słońce” doprowadziły 
do poważnego kryzysu przedsiębiorstwa. Jego podłożem były miliardowe straty
i spadek kursu akcji Telekomu na giełdzie, co w następstwie miało doprowadzić do 
tego, że rada nadzorcza zakończyła „erę Sommera” jeszcze przed upływem kadencji. 
Do relacji dołączono ilustrację – fotografię mężczyzny w biznesowym garniturze, 
siedzącego na kruszącej się literze „T” w odcieniu magenty, zapożyczonej z firmowego
logo Telekomu, i beztrosko spoglądającego w górę. W drodze fotomontażu głowę 
Sommera z innego zdjęcia rozciągnięto o pięć procent i umieszczono na ciele innej 
osoby. Sommer nie chciał pogodzić się z tym, że jego twarz na wyretuszowanym 
zdjęciu wydawała się dłuższa, policzki bardziej mięsiste i szersze, podbródek 
pełniejszy, szyja krótsza i grubsza, a karnacja bardziej blada niż w rzeczywistości
i wniósł pozew o zaniechanie dalszej publikacji.
Po orzeczeniach na korzyść Sommera wydanych przez Sąd Krajowy w Hamburgu oraz 
Hanzeatycki Wyższy Sąd Krajowy, Trybunał Federalny w wyniku kasacji wniesionej 
przez pozwaną grupę wydawniczą uchylił decyzje obu sądów niższej instancji i oddalił 
powództwo w całości. Sama okoliczność, że publikacja ma charakter satyryczny, 
zdaniem Trybunału nie skutkowała objęciem jej zakresem ochrony wolności sztuki
z art. 5 ust. 3 GG, gdyż satyra jak najbardziej może być wytworem sztuki, jednak nie 
każda satyra nim jest. Fotomontaż stanowi jednak „warstwę wierzchnią” dla treści 
wypowiedzi chronionej przez art. 5 ust. 1 zd. 1 GG mówiącej o tym, że Sommer 
beztrosko „króluje” nad problemami Telekomu. Fotomontaż sam w sobie jest objęty 
ochroną wypowiedzi. Powód musi więc pogodzić się z naruszeniem swojego ogólnego 
prawa do ochrony dóbr osobistych ze względu na ochronę wolności wypowiedzi. 
Sommer zaskarżył wyrok Trybunału Federalnego do Federalnego Sądu 
Konstytucyjnego, który w 2005 r. uznał jego skargę konstytucyjną za zasadną. Zmiana 
wyglądu twarzy Sommera w drodze technicznej manipulacji spowodowała, że owa 
konkretna część wypowiedzi w formie graficznej zyskała niezależne znaczenie dla 
dóbr osobistych: „Zdjęcia sugerują, że są autentyczne, a ich odbiorca zakłada, że 
osoba na zdjęciu tak wygląda w rzeczywistości.” Założenie to staje się nieprawidłowe 
w przypadku manipulacji wyglądu przedstawionej osoby: „Treść wypowiedzi obrazu”, 
jak orzekli sędziowie, „staje się niesłuszna w przypadku, gdy na zdjęciu zostaną 
dokonane zmiany wykraczające poza względy reprodukcyjnotechniczne i nie mające 
znaczenia dla istoty jego wypowiedzi”. Manipulacje tego typu naruszają prawo osobiste 
„bez względu na to, czy zostały dokonane w dobrych zamiarach czy z zamiarem 
naruszenia [dobra prawnego]”. Zawarty w obrazie pogląd o rzeczywistym wyglądzie 
przedstawionej na nim osoby stanowi nieprawdziwą informację i nie może służyć 
zagwarantowanej przez konstytucję możliwości wyrobienia sobie własnego oglądu. 
Dlatego, zdaniem sądu, nie jest dobrem chronionym właśnie z uwagi na wolność 
wypowiedzi.
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Federalny Sąd Konstytucyjny uchylił wyrok i sprawa wróciła na wokandę aż przed 
Hanzeatycki Wyższy Sąd Krajowy, który zasięgnął opinii rzeczoznawcy co do kwestii, 
czy w kwestionowanym fotomontażu rzeczywiście dokonano manipulacji rysów 
twarzy Sommera w stopniu wykraczającym poza zmiany, których technicznie nie 
dało się uniknąć. Przeprowadzone postępowanie dowodowe przekonało sąd, że 
tak faktycznie było. Dokonana manipulacja nie była również aż tak niewielka, że już
z tego względu stopień naruszenia prawa powoda do ochrony dóbr osobistych byłby 
nieistotny. W rezultacie nic się nie zmieniło: Zakaz rozpowszechniania opublikowanego 
fotomontażu przez pozwaną Grupę Wydawniczą handElsBlatt pozostał w mocy.
15 marca 2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę grupy 
wydawniczej od wyroku uznającego powództwo o zaniechanie. Tym samym zakończył 
się proces toczący się przez 16 lat.

Kazus „Drezdeńska burmistrz”

Obraz „Pani Orosz zabiega o Światowe Dziedzictwo” malarki Eriki lust (ur. 1961) 
powstał na początku 2009 r. jako wkład artystki w dyskusję o grożącej Drezdeńskiej 
Dolinie Łaby utracie tytułu Światowego Dziedzictwa, nadanego jej przez UNESCO 
w 2004 r. Powodem stała się kontrowersyjna budowa drezdeńskiego mostu 
Waldschlösschenbrücke, w malowniczej okolicy łączącego oba brzegi Łaby. Ignorując
wiążącą zgodę mieszkańców na budowę, zadeklarowaną w referendum w 2005 
r., przeciwnicy projektu zwrócili się o pomoc do Komitetu Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Po tym, jak niezależna ekspertyza uznała projekt budowy za poważne 
naruszenie krajobrazu kulturowego, w 2006 r. wpisano Drezdeńską Dolinę Łaby 
na Listę Dziedzictwa Zagrożonego. Nie zważając na to, podjęto w 2007 r. prace 
budowlane. Reakcja Komitetu Światowego Dziedzictwa w 2008 r. była stanowcza: 
„Jeżeli budowa mostu nie zostanie przerwana, a szkoda naprawiona, Drezdeńska 
Dolina Łaby zostanie w 2009 r. skreślona z Listy Światowego Dziedzictwa.” Ponieważ
ostrzeżenie to nie znalazło oddźwięku, Komitet Światowego Dziedzictwa ponownie 
rozpatrzył sprawę 25 czerwca 2009 r. Miasto Drezno reprezentowała wówczas 
nadburmistrz Helma Orosz, zagorzała zwolenniczka budowy. Rezultatem 
sześciogodzinnego posiedzenia było usunięcie Drezdeńskiej Doliny Łaby z Listy 
Światowego Dziedzictwa. 24 sierpnia 2013 r. most Waldschlösschenbrücke został 
otwarty. Obraz Eriki lust, na którym pani Orosz została przedstawiona na tle mostu 
prawie naga, w podwiązkach i łańcuchu burmistrzowskim, można było po raz pierwszy 
obejrzeć w Internecie na plakacie zapowiadającym wystawę Drezdeńskiego Związku 
Artystów. Burmistrz dowiedziała się o tym z gazety „Bild”; poczuła się poniżona przez 
sposób, w jaki ją przedstawiono i wniosła do sądu pozew o zaniechanie przeciw 
artystce. Sąd Krajowy w Dreźnie zdecydował, że naruszone zostało prawo Orosz 
do własnego wizerunku oraz jej ogólne prawo do ochrony dóbr osobistych. Według 
sądu obraz nie jest satyrą, ponieważ nie wskazywał, że „posłużono się elementami 
typowymi dla satyry, czyli przeinaczeniem, zniekształceniem czy przesadą; odbiorca 
kojarzy raczej obraz z żywą osobą”. Erika lust otrzymała zakaz publicznej prezentacji 
obrazu w oryginale lub jego reprodukcji pod groźbą grzywny porządkowej w wysokości 
250 000 euro.
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W 2010 r. Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie uchylił wyrok sądu krajowego. Przyznał on 
prymat wolności sztuki i wolności do posiadania i wyrażania własnych poglądów nad 
ogólnym prawem do ochrony dóbr osobistych. Obraz jest „satyryczną prezentacją 
aktualnej sytuacji politycznej, podlegającą powszechnej ochronie wolności do 
posiadania i wyrażania własnych poglądów”. „Zabiegi” Orosz o most są „uwydatnione
i zarazem ośmieszone poprzez ukazanie jej z otwartymi ramionami i w pozie 
wskazującej na most, w wyraźnym zamiarze posłużenia się satyrą”. Nagość można 
rozumieć przy tym „jako alegorię niemożności albo niezdolności wywarcia wpływu 
[przez Orosz] na przebieg postępowania przed UNESCO”. Przez nagość właśnie,
w nawiązaniu do literackiego motywu Hansa Christiana Andersena w „Nowych szatach 
cesarza”, Orosz nie ma już ukazywać się jako przedstawiciel władzy, tylko popaść
w śmieszność – z godności urzędu pozostał jej tylko łańcuch burmistrzowski. Ten sens 
wypowiedzi mieści się w ramach tego, co Orosz musi znieść jako aktywna publicznie
polityk. Sąd wyjaśnił dalej: „Dopuszczalność satyrycznego ujęcia w formie obrazu 
nie zależy od tego, czy wizerunek przedstawionej osoby zostanie w najbardziej 
możliwym stopniu zdeformowany i tym samym nie do rozpoznania dla odbiorcy … 
Również ‘podsunięcie’ obcego ciała nie prowadzi wreszcie do niedopuszczalności 
opublikowania wizerunku. … Akt kobiecy na obrazie tym różni się od fotomontażu, że 
nawet w ujęciu naturalistycznym stanowi wyłącznie interpretację artysty odnoszącą 
się do wyglądu sportretowanej osoby. Ten aspekt kształtuje również postawę odbiorcy 
co do tego, czego może oczekiwać od dzieła.”
Erika lust sprzedała obraz pewnemu restauratorowi za 1 500 euro jeszcze przed 
rozpoczęciem pierwszego procesu.
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Sztuka a „bluźnierstwo”

George Grosz:
Maul halten und weiter dienen
(Stul pysk i służ dalej)
„Hintergrund“ – 17 rysunków 
do przedstawienia „Szwejk“ 
w teatrze Piscatora (1928)

Znieważanie wyznań, wspólnot religijnych i światopoglądowych zagrożone jest przez 
§ 166 StGB (Strafgesetzbuch – niemiecki kodeks karny, tzw. paragraf bluźnierstwa) 
karą pozbawienia wolności do lat trzech lub karą grzywny. Przepis ten ma duże znac-
zenie w dziedzinie karalności za działalność artystyczną. Dotyczy to w szczególności 
takich form sztuki jak karykatura i satyra, od dawien dawna często obierających za 
temat religię i duchowieństwo. 

Chris Ofili: 
The Holy Virgin Mary (1996) 

Museum of Modern Art, Nowy Jork
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Kazus „Chrystus w masce gazowej” 

W jednym z najbardziej spektakularnych procesów dotyczących naruszenia § 166 
StGB na ławie oskarżonych znaleźli się gEorgE grosz (1893-1950), niemiecki artysta
malarz, grafik i karykaturzysta oraz jego wydawca, WiEland hErzfEldE (1896-1988). 
Przedmiotem aktu oskarżenia z maja 1928 r. było znieważenie instytucji kościoła. 
Kamieniem obrazy były 3 z 17 rysunków, wykonanych pierwotnie przez grosza jako 
elementy scenografii do prapremiery sztuki „Przygody dobrego wojaka Szwejka” 
Jaroslava Haška w reżyserii Erwina Piscatora w styczniu 1928 r. Prace zostały 
jednocześnie wydane jako rysunkowe portfolio pod tytułem „Drugi plan”.
Arkusz nr 2 ze zbioru, z podpisem „Bądźcie poddani władzy”, ukazuje pruskiego
i austriackiego oficera obok przedstawiciela kleru, stojącego przed otwartą Biblią
i balansującego krzyżem na swoim nosie, na tle sędziego, wymachującego knutem 
zrobionym z paragrafów. Arkusz nr 9 przedstawia duchownego podczas kazania na 
ambonie, z dłońmi zwiniętymi w pięść, z jego ust wylewają się różne rodzaje amunicji. 
Podpis pod nim brzmi: „Wylanie się Ducha Świętego”.
Przyczyną skazania 10 grudnia 1928 r. w pierwszej instancji przez Sąd ławniczy 
w Charlottenburgu stał się jednak tylko arkusz nr 10: rysunek przedstawiający 
ukrzyżowanego Chrystusa w masce gazowej i kamaszach, w połączeniu ze słowami 
podpisu „Stul pysk i służ dalej” – zdaniem sądu przypisanych Chrystusowi – miał być 
ordynarnym i poniżającym wyrazem pogardy dla krzyża jako przedmiotu kultu dla 
wielu osób. 
W wyniku apelacji grosz i hErzfEldE zostali uniewinnieni przez II Wielką Izbę Karną 
Sądu Krajowego Berlin III. By zrozumieć pełen sens rysunków, trzeba według sądu 
spojrzeć na nie przez pryzmat całości zbioru. Istota rysunku Chrystusa w masce 
gazowej tkwi w tym, że „Tak jak maska gazowa i oficerki nie pasują do Chrystusa, 
tak samo nauka głoszona przez przedstawicieli Kościoła, podburzających do wojny, 
nie pasuje do treści nauki chrześcijańskiej.” Według sądu grosz chciał pokazać, 
że Kościół, podżegając do wojny, upokarza naukę Chrystusa. Intencją artysty nie 
było natomiast wyrażenie pogardy dla przedmiotu kultu. Tej wykładni nie podzielał 
II Senat Karny Sądu Najwyższego Rzeszy, który orzekał o kasacji sprawy. W swej 
decyzji z 27 lutego 1930 r. Senat stwierdził, że intencje artysty uwzględnić można 
tylko w przypadku, „jeśli również zastosowane środki artystyczne nadawały się do 
tego, by wywołać wyłącznie te zamierzone, a nie jeszcze inne wrażenia”. Wobec 
tego obowiązkiem sądu niższej instancji było sprawdzić, czy już samo przedstawienie 
Chrystusa „w ubliżającym położeniu”, bez względu na intencje artysty, musiało zostać 
odebrane przez wierzących jako szczególnie ordynarna forma wyrażenia pogardy. 
Sąd Najwyższy Rzeszy nie odniósł się do tego, komu należy przypisać treść podpisu
„Stul pysk i służ dalej”. 
Aspekt ten znalazł się w centrum uwagi kolejnego procesu przed Sądem Krajowym 
Berlin III, do którego Sąd Najwyższy Rzeszy przekazał sprawę do ponownego 
rozpoznania. W wyroku z 4 grudnia 1930 r. sąd krajowy podtrzymał swoje zdanie 
z pierwszego wyroku. Rozsądnie rzecz biorąc, zdania pod rysunkiem nie można 
przypisać Chrystusowi. Na tej argumentacji sąd oparł swój powtórny wyrok 
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uniewinniający, podtrzymany następnie w wyniku drugiej kasacji przez Sąd Najwyższy 
Rzeszy wyrokiem z 5 listopada 1931 r. 
Nieco ponad rok po zakończeniu procesu, w styczniu 1933 r., grosz wyjechał z Niemiec. 
Powrócić do Berlina miał dopiero ponad 25 lat później, gdzie zmarł 6 zerwca  1959  r. 
Niektóre z jego obrazów, w tym „Chrystus w masce gazowej”, zostały pokazane
w ramach wystawy „Sztuka wynaturzona” w Monachium w 1937 r.

Kazus „The Holy Virgin Mary”

Od 2 października 1999 r. do 9 stycznia 2000 r. w nowojorskim Brooklyn Museum 
of Art można było oglądać wystawę pt. „Sensation”, która zyskała pewną renomę. 
Ekspozycja składająca się z eksponatów ze zbiorów Charlesa Saatchiego, marszanda 
i kolekcjonera dzieł sztuki, prezentowana była wcześniej w londyńskiej Royal Academy 
of British Arts oraz w galerii Hamburger Bahnhof w Berlinie. 
chris ofili (ur. 1968), brytyjski artysta malarz i rzeźbiarz nigeryjskiego pochodzenia, 
członek grupy artystów Young British Artists, wniósł swój wkład w wystawę pracą „The
Holy Virgin Mary”. Przedstawia ona czarnoskórą Madonnę, otoczoną licznymi 
postaciami wykonanymi z żeńskich genitaliów wyciętych z pism pornograficznych, 
co nawiązywać ma w ironiczny sposób do postaci małych nagich chłopców (putto), 
zdobiących często tradycyjne malarstwo religijne. Obnażona pierś Matki Boskiej 
powstała z grudki odchodów słonia. 
Dzieło, które w Londynie i Berlinie nie wywołało żadnych szczególnych reakcji, stało 
się przedmiotem ostrej debaty jeszcze przed otwarciem wystawy w New Yorker 
Brooklyn Museum of Art. Ówczesny burmistrz Nowego Jorku, Rudolph  Giuliani, 
określił obraz jako „chory”. To, że ofili posłużył się obok innych materiałów odchodami 
słonia, Giuliani zinterpretował jako atak na religię. Burmistrz zażądał usunięcia 
dzieła, a gdy muzeum odmówiło, odebrał mu dotację w wysokości 7,2 milionów 
dolarów. William Donahue, prezydent Catholic League for Religious and Civil Rights 
(Katolickiej Ligi Praw Religijnych i Obywatelskich), również był rozgniewany z powodu 
obrazu. Wyraził się na temat dzieła ofiliEgo, że nic dziwnego, że nawet Adolf Hitler 
jest uznany za artystę – by wejść do grona artystów wystarczyło, że sam się nim 
mianował. Niezależnie od wszystkiego wystawa przyciągnęła licznych zwiedzających. 
Amerykański Sąd Rejonowy dla wschodnich dzielnic Nowego Jorku orzekł później, że 
cofnięcie dotacji przez burmistrza Giulianiego stanowi naruszenie wolności słowa, 
zagwarantowanej w pierwszej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych: 
„Żadna z federalnych konstytucyjnych kwestii nie budzi takich obaw, jak starania 
władzy wykonawczej, mające na celu ocenzurowanie dzieł wyrażających ekspresję 
artystyczną oraz zagrożenie funkcjonowania znaczącej instytucji kulturalnej jako kary 
za niepodporządkowanie się konserwatywnym poglądom urzędników państwowych.” 
Sędzia Nina Gershon uargumentowała wyrok dodatkowo tym, że inne uznane 
muzea oceniły „Sensation” mimo wszystkich kontrowersji jako godną pokazania. 
Podczas procesu Muzeum Brooklińskie zwróciło uwagę, że ofili często wykorzystuje 
wysuszone odchody słonia jako ukłon w stronę swej afrykańskiej ojczyzny; celem 
porno-wycinanek miało być ukazanie dekadencji Zachodu. Giuliani oburzył się: 
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„Pierwsza poprawka nie zawiera żadnych treści mogących wspierać projekty okropne
i wywołujące obrzydzenie.”

Pewnemu 72-letniemu mężczyźnie o nazwisku Dennis Heiner udało się w połowie 
grudnia 1999 r. zamalować twarz i górną część ciała Madonny, zanim ochronie 
Muzeum Brooklińskiego udało się go zatrzymać. Żona Heinera powiedziała później, 
że jej mąż chciał jako prawowierny katolik zaprotestować przeciwko „bluźnierstwu”. 
Heiner został skazany za „uszkodzenie mienia drugiego stopnia” („criminal mischief 
in the second degree”) na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, która została 
mu darowana w zamian za uiszczenie kwoty w wysokości 250 dolarów („probation”). 
Po kontrowersjach w Nowym Jorku odwołano zaplanowaną ekspozycję obrazu 
w National Gallery of Australia w Canberze. W 2007 r. Madonnę ofiliEgo nabył 
australijski kolekcjoner David Walsh, a w 2010 r. można było ją oglądać w Tate Britain 
w Londynie na retrospektywie twórczości ofiliEgo. Od 2011 r. „The Holy Virgin Mary“ 
wystawiona jest w należącym do Walsha prywatnym Museum of Old and New Art 
(MONA) w Hobart w Tasmanii. (Od 2018 r. obraz znajduje się w Museum of Modern 
Art [MoMA] w Nowym Jorku.) 
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Sztuka a zagrożenie państwa

Jürgen Holtfreter: 
tylna strona okładki książki 
„Laßt mich bloß in Frieden – Ein Lesebuch“
(„Zostawcie mnie w spokoju – czytanka“)
H. Venske i inni (1981)

Niemiecki kodeks karny (StGB – Strafgesetzbuch) zawiera w dwóch pierwszych 
rozdziałach części szczególnej istotne regulacje, dotyczące ochrony państwa. 
Najważniejszymi z nich są przepisy regulujące zagrożenie demokratycznego 
państwa prawa, mające chronić Republikę Federalną Niemiec przed znieważeniem 
(§ 90 i nast. StGB), jak też zapobiegać propagandzie zagrażającej państwu 
(§ 86 i nast. StGB).

Kiss: Tournee Alive (2008) 
Plakat koncertu w Paris-Bercy
Plakat koncertu w Mannheim
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Kazus „Mocz na fladze federalnej” 

§ 90a ust. 1 nr 2 StGB chroni flagę federalną jako symbol państwowy. Znieważenie 
flagi podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech albo grzywnie.
Jednakże również prawnokarny zakaz znieważania flagi federalnej może kolidować 
z gwarancją wolności sztuki. Podstawą jednej z takich kolizji, będącej przedmiotem 
zainteresowania wymiaru sprawiedliwości kilku instancji oraz znajdującej oddźwięk 
w literaturze prawniczej, był niżej opisany stan faktyczny. Pewna księgarska spółka 
dystrybucyjna rozprowadziła w latach 1981 i 1982 liczne egzemplarze wydania 
kieszonkowego pt. „Zostawcie mnie w spokoju” – zbioru prozy i poezji o charakterze 
antymilitarystycznym, przeplatanego karykaturami i kolażami, określonego jako 
„czytanka”. Tylna strona okładki przedstawia kolaż wykonany z dwóch fotografii. Kolaż 
ten, w przyszłości przedmiot postępowania karnego, składa się w górnej części ze 
zdjęcia w kolorze, przedstawiającego męski tułów w pozie oddawania moczu. Żółty 
strumień moczu drogą fotomontażu skierowany jest na flagę federalną na dolnym 
zdjęciu, rozpostartą z okazji uroczystości złożenia przysięgi wojskowej. Pod flagą na 
ziemi widać żółtą kałużę uryny.
 

Sąd Rejonowy w Gießen wymierzył prezesowi spółki dystrybucyjnej karę grzywny 
w wysokości 90 stawek dziennych po 50 marek niemieckich. Sąd uznał, że nie 
musiał uwzględniać wolności sztuki, ponieważ nie widział przesłanek, by kolaż mógł 
być dziełem sztuki. Dosłowna wypowiedź sądu brzmi: „Być może jakiś profesor na 
podstawie swej subiektywnej oceny odkryć może w tym obrazie jakąś tak zwaną 
sztukę, ale taka ocena nie jest wiążąca dla sądu.” Kasacja wniesiona przeciw 
wyrokowi została odrzucona przez Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem 
jako bezzasadna. 
Skazany zwrócił się następnie ze skargą konstytucyjną do Federalnego Sądu 
Konstytucyjnego i powołał się na naruszenie gwarancji wolności sztuki. Federalny 
Sąd Konstytucyjny uchylił wyrok 7 marca 1990 r. 
Pierwszym krokiem sądu było uznanie kolażu za dzieło sztuki przy uwzględnieniu 
jego formalnych i merytorycznych aspektów. Cechy tej nie neguje zdaniem sądu także
nieprzyzwoitość samego obrazu. Sztuka nie podlega państwowej kontroli pod 
względem stylu ani poziomu. Fakt, że artysta chce przekazać swoim dziełem 
konkretną opinię, również nie pociąga za sobą ustania ochrony wolności sztuki. 
Przyjęcie powyższego stanowiska nie zamyka jednak drogi do ukarania z § 90a 
ust. 1 nr 2 StGB. Gwarancja wolności sztuki może bowiem zdaniem sądu kolidować
z przepisami konstytucyjnymi wszelkiego rodzaju. Zadaniem symboli państwowych 
jest apelowanie do uczuć obywateli odnoszących się do państwa. Jako państwo 
wolnościowe Republika Federalna jest uzależniona od identyfikowania się swoich 
obywateli z podstawowymi wartościami, których symbolem jest flaga. Interpretując 
znaczenie flagi w ten sposób, należy uznać, że wartości, które reprezentuje, chronione 
są przez tę normę prawa karnego i pozostają w konflikcie z wolnością sztuki.
W świetle wolności sztuki ochrona symboli nie może prowadzić do uodpornienia 
się państwa na krytykę, a nawet na jego odrzucenie. Zdaniem sądu potrzeba 
więc wyważenia kolidujących dóbr konstytucyjnych w konkretnym przypadku. Sąd 
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stwierdził, że skazanie nie spełnia wymogów konstytucyjnych: karykatura wyraża 
przede wszystkim tendencję antymilitarystyczną. Kieruje się ona przeciw państwowej 
ceremonii zaprzysiężenia oraz złożenia przysięgi żołnierskiej. Ilustracja przedstawia 
wprawdzie symbol państwowy, który został poddany niegodnemu traktowaniu. 
Państwo ma być jednak celem ataku tylko w związku z tym, że wykorzystując symbole 
państwowe w trakcie uroczystości nakładania obowiązków na żołnierzy, nadaje wojsku
szczególne uprawnienia. Krytyka dotyczy nie samej flagi, lecz jej nadużywania. Ten 
sens wypowiedzi został przedstawiony w nietypowy sposób i ukazany w postaci 
mężczyzny oddającego mocz na symbol państwowy. Środek satyrycznej nietypowej 
formy cieszy się przy tym większą swobodą niż sama treść satyry.

Kazus „KiSS” 

Germańska litera „S“ jest obok swastyki symbolem budzącym największe skojarzenia 
z nazizmem. Znak ten, na którego określenie w czasach narodowego socjalizmu 
przyjęła się nazwa „runa Sig”, był emblematem różnych młodzieżowych organizacji 
NSDAP. Podwójna „runa Sig” służyła też jako znak rozpoznawczy paramilitarnej 
formacji SS (Schutzstaffel – Sztafety Ochronne). Jak prawie żaden inny znak 
symbolizuje on rządy przemocy i samowoli. Demokratycznemu państwu prawa 
zależeć może na wyplenieniu tego rodzaju symboli z politycznej codzienności. 
§ 86a ust. 1 nr 1 StGB penalizuje więc posługiwanie się symbolami niekonstytucyjnych 
organizacji. Działania sprzeczne z prawem karane są pozbawieniem wolności do lat 
trzech albo grzywną. Każdy przepis prawa karnego ograniczający wolność sztuki 
trzeba jednocześnie rozpatrywać w świetle tego, że gwarancja wolności sztuki ma 
wyznaczać wartości. Z tego względu przy zastosowaniu § 86a StGB koniecznie 
należy wyważyć kolidujące ze sobą konkretne wartości konstytucyjne, uwzględniające 
konkretną sytuację. 
Pojawia się zatem pytanie, czy i w jakim stopniu sztuka wykorzystująca takie symbole 
może mieć znaczenie w świetle prawa karnego. Za przykład służyć może następujący 
kazus: 
kiss – amerykańska grupa hardrockowa założona w 1973 r. w Nowym Jorku, która 
sprzedała 100 milionów płyt na całym świecie, jest jednym z najsławniejszych 
zespołów rockowych. W jej logo litery „s” w nazwie zastąpiono „S“. Gene Simmons –
jeden z członków grupy – zapytany o powód powiedział: „To nie miało nic wspólnego 
z SS. W końcu jestem Żydem.” Po pierwszych dochodzeniach prokuratury przeciwko
niemieckiemu dystrybutorowi płyt oraz po groźbie zajęcia wszystkich albumów zespołu 
skierowanej do sklepów muzycznych, firma płytowa „Phonogramm” z Hamburga już 
w 1980 r. zapowiedziała zmianę logo. 
Od wydania kompilacji „Killers” w 1982 r. nowe płyty kiss (oraz dodruki) sprzedawane 
są w Niemczech z nazwą z dwoma łacińskimi „s” na okładce. Dawniejsze albumy 
i płyty z importu bywają od czasu do czasu dostępne na rynku, co powoduje, że 
problem z § 86a StGB nie zniknął całkowicie. Tak na przykład minister sprawiedliwości 
Badenii-Wirtembergii, do którego dwóch deputowanych z partii Zielonych zwróciło się 
w formie tzw. małego zapytania, poinformował Landtag w lipcu 2008 r., że prokuratura 
w Mannheim w latach 2001 i 2002 prowadziła trzy postępowania przygotowawcze 
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w związku z użyciem znaków runicznych w nazwie zespołu kiss. Żadne z tych 
postępowań nie zakończyło się jednak wyrokiem skazującym. 

Latem 2008 r. grupa kiss wystąpiła w ośmiu niemieckich miastach w ramach trasy 
koncertowej „Alive 35”. W odróżnieniu od innych krajów europejskich, nazwa zespołu
na plakacie zawierała dwie łacińskie litery „s”. Zastrzeżeń nie wywołało przystrojenie 
sceny banerem z logo kiss z runami. Z kolei w 2011 r. bawarski minister 
środowiska, Markus Söder z partii CSU (Unia Chrześcijańsko-Społeczna), wystąpił 
na karnawałowym evencie „Ostatki we Frankonii” przebrany za wokalistę kiss 
Paula Stanleya, zwanego „The Starchild”, w koszulce ze starym logo z runami, 
co nie pociągnęło za sobą żadnych prawnych konsekwencji. Wydarzenie to było 
transmitowane przez telewizję Bayerischer Rundfunk.
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Sztuka a gloryfikowanie przemocy

W czwartej ustawie reformującej prawo karne z 23 listopada 1973 r. (4. Straf-
rechtsreformgesetz – StrRG) niemiecki ustawodawca federalny objął karalnością 
rozpowszechnianie przesadnych form treści gloryfikujących przemoc (§ 131 StGB – 
Strafgesetzbuch: niemiecki kodeks karny). Taki przepis prawa karnego nie występuje 
w systemach prawnych innych państw. Według obecnej treści przepisu kara 
pozbawienia wolności do roku albo kara grzywny grozi m.in. za rozpowszechnianie 
treści przedstawiających „okrutne lub inne nieludzkie akty przemocy skierowane 
przeciw ludziom albo istotom podobnym do ludzi, w sposób gloryfikujący albo 
bagatelizujący takie akty przemocy albo pokazujący okrucieństwo bądź nieludzkość 
przebiegu zdarzenia w sposób naruszający godność człowieka”... 

Wilhelm Busch: Ilustracje do „Ostatniej psoty” („Letzter Streich”) (1865)
Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen

(Maks i Moryc. Dzieje figlarzy w siedmiu psotach)

Cannibal Corpse: 
T-shirt z okładką albumu „Butchered at Birth“ 
autorstwa Vincenta Locke (1991)
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Kazus „Butchered at Birth” 

canniBal corPsE jest amerykańską grupą death metalową, założoną w 1988 r. 
Natychmiastowy rozgłos przyniosła jej w 1991 r. okładka drugiego studyjnego albumu 
„Butchered at Birth” („Zarżnięty przy porodzie”), stworzona przez VincEnta lockE’a, 
amerykańskiego rysownika komiksów. lockE zyskał popularność swoimi niezwykle 
brutalnymi rysunkami z gatunku horroru; do chwili obecnej zilustrował prawie wszystkie 
albumy canniBal corPsE. Okładka „Butchered at Birth” przedstawia dwóch zombi 
w zakrwawionych fartuchach, obdzierających ze skóry aż do samej kości rodzącą 
kobietę leżącą na stole. Jeden z nich wyrywa z podbrzusza kobiety dziecko razem 
z pępowiną, podczas gdy drugi zombi przez szkielet żeber wbija nóż rzeźnicki w jej 
serce. W tle widać zwłoki niemowląt powieszone na jelitach i pępowinach, niektórym 
brakuje rąk lub nóg.
Już kilka tygodni po ukazaniu się płyty, Federalny Departament ds. Pism Szkodliwych 
dla Małoletnich naniósł okładkę na „listę pism zagrażających małoletnim”
(tzw. indeks), gdyż mogłaby przyczynić się do „społeczno-etycznej dezorientacji 
dzieci i młodzieży” oraz „stanowić zagrożenie dla ich moralności”. W konsekwencji 
zabroniono udostępniania okładki dzieciom i młodzieży w jakiejkolwiek formie. Decyzja 
Departamentu nie obejmowała natomiast nie mniej brutalnych tekstów piosenek
z albumu „Butchered at Birth”, których treść była praktycznie niezrozumiała ze względu 
na styl wykonywania utworów, tzw. growling. 
,W uzasadnieniu wpisania na listę Departament zwrócił uwagę, iż niezaprzeczalnie 
„można byłoby uznać okładkę za dzieło sztuki, biorąc za podstawę definicję szerokiego
pojęcia sztuki.” Dalej rozwinął: „Gwarancja wolności sztuki nie jest zapewniona bez 
ograniczeń, lecz ograniczona przez samą konstytucję. Potrzeba zatem wzajemnego 
wyważenia sprzecznych ze sobą dóbr konstytucyjnych, takich jak wolność sztuki, 
ochrona małoletnich oraz ochrona godności człowieka, zagwarantowana przez 
art. 1 ust. 1 GG (Grundgesetz – niemiecka konstytucja). Jedynym celem okładki 
jest prezentowanie najokrutniejszych z aktów przemocy. Rysunek jest przy tym tak 
skonstruowany, by jak najgłębiej urazić szacunek odbiorcy względem nietykalności 
cielesnej człowieka i jego wyobrażenia o człowieczeństwie.”
Wskutek tej decyzji wytwórnia fonograficzna rozprowadzała „Butchered at Birth”
w „neutralnej” obwolucie.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Stuttgarcie, 3 marca 1994 r. dokonano zajęcia 
„Butchered at Birth” na terenie całego kraju z powodu gloryfikowania przemocy 
(naruszenie § 131 ust. 1 i § 184 ust. 3 ówczesnej wersji StGB). Od tego momentu 
płyty nie wolno było sprzedawać również dorosłym; zakazano także publicznego 
odtwarzania utworów znajdujących się na płycie. 
Postanowienie Sądu Rejonowego w Stuttgarcie uległo przedawnieniu w 1997 r.;
w konsekwencji „Butchered at Birth” pozostał na liście, ale stał się znów dostępny 
dla osób pełnoletnich. Pod koniec 2002 r. ukazała się w Niemczech reedycja albumu 
„Butchered at Birth”, która w 2003 r. została wpisana przez Departament na indeks
z powodu okładki oraz tekstów piosenek i znajduje się na nim do dziś. 
Strategia, by przede wszystkim ze względu na ochronę małoletnich zakazać  
rozpowszechniania tego typu płyt drogą handlową, jest bezskuteczna choćby dlatego,  
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że album w wersji z oryginalną okładką można bez większych trudności zamówić 
przez Internet z zagranicy. Poza tym wpis na listę i zakaz dotyczą okładki jako takiej, 
ale nie jej motywu. W rezultacie gadżety dla fanów, takie jak koszulki albo naszywki, 
można nabyć w legalny sposób.

Kazus „Maks i Moryc”

Nawet canniBal corPsE nie napisali jeszcze piosenki o tym, jak to dzieci żywcem 
wrzucono do leja młyna zbożowego, a następnie, poćwiartowane, rzucono zwierzętom 
na żer. Rysownik zespołu, VincEnt lockE, również nie stworzył jeszcze takiej 
okładki. Bez wątpienia szybko trafiliby na indeks, a album zostałby zajęty z powodu 
przedstawiania scen przemocy w myśl § 131 StGB. Lecz pewna książka, w której 
słowem i obrazem rozegrał się tak okrutny scenariusz zabójstwa, przed prawie 150 
laty rozpoczęła usłaną sukcesami drogę do wielu dziecięcych pokoi w Niemczech.
W lutym 1865 r. WilhElm Busch (1832-1908) wysłał do Monachium swojemu odkrywcy 
i pierwszemu wydawcy, Kasparowi Braunowi, „Maksa i Moryca” – swe najsławniejsze 
dzieło, dystansujące wszystkie inne.  
„Ale – biada! biada! biada!“* Któż ich nie zna? Dzieje figlarzy w siedmiu psotach, 
które od pierwszego wydania bawią dzieci, młodzież oraz dorosłych na całym świecie
i sprawiły, że Busch stał się jednym z najsławniejszych Niemców ówczesnych czasów. 
Obrazkowe historyjki Buscha dały początek nowemu gatunkowi i dlatego ich autor 
nazywany jest „ojcem nowoczesnego komiksu”. Jego niepowtarzalny styl to połączenie 
humorystycznych obrazków w technice drzeworytu z rymowanym dwuwierszem, od 
których bije radość z cudzego nieszczęścia.. 
A jaki morał z tej historii? W połowie XIX w. Maks i Moryc płatają dziecięce figle 
w pewnej wiosce w ówczesnym Królestwie Hanoweru: „Zadręczają każde zwierzę, 
kradną w sadach jabłka świeże, bo tak pewno jest ciekawiej, niż na szkolnej siedzieć 
ławie, tak o wiele jest weselej, niźli spędzać czas w kościele.” Pierwsze dwie psoty 
chłopcy płatają wdowie Bolte. Drób – jej oczko w głowie – łyka najpierw cząstki chleba, 
które Maks i Moryc związali nitką na krzyż. Ptaki, próbując się rozplątać, wieszają się 
na gałęzi, po czym lądują na patelni wdowy Bolte. Psotnicy łowią przez komin świeżo
usmażone kury i następnie je zjadają. Pokrzywdzony trzeciej psoty to krawiec Byk, 
który wpada do wody na głowę z załamującego się pod nim mostu, który podpiłowali
Maks i Moryc. W czwartej psocie chłopcy nabijają prochem strzelniczym fajkę
z morskiej piany, należącą do nauczyciela Lampela, która po zapaleniu wybuchła: 
„Twarz miał czarną, ręce sine, nos i uszy – jak murzynek! Włos ostatni spadł mu
z głowy, bo też uległ wybuchowi.” Ofiarą psoty numer pięć jest wujek Fryc, 
któremu figlarze schowali pod pierzynę chrabąszcze, przez co wujek przeżył 
niespokojną noc. W szóstej psocie Maks i Moryc, usiłując ukraść słodkości 
piekarzowi, sami wpadają do ciasta. Przeżyją pieczenie i udaje im się uciec. Jednak 
siódma, ostatnia psota doprowadzi ich do zguby: chłop Śmieszek przyłapuje 
chłopców wycinających dziury w workach zboża, chwyta ich i niesie do młyna. Na 
miejscu, by ich ukarać, młynarz wrzuca nicponiów głową w dół do młyna, aż ci – 
„Szurum–burum! Szurum–burum! Brzmi psotnikom młyn do wtóru” – zostali żywcem 
poćwiartowani i w kawałkach rzuceni kaczkom na pożarcie. Jak gdyby brutalna 
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egzekucja nie była przesadną karą, po śmierci Maksa i Moryca mieszkańcy wsi nie 
są zbulwersowani okrucieństwem czynu, ale cieszą się, że „zło” nareszcie przepadło. 
Dzieło to do dziś uważane jest za „nieszkodliwą” i zabawną historię protestu 
przeciw autorytetowi dorosłych; nikt nie wpadł na pomysł, by zakazać jej z powodu 
gloryfikowania przemocy.

* fragmenty utworu w tłumaczeniu Lecha Konopińskiego, Poznań 1985
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Sztuka a pornografia

„Sztuka może być wprawdzie obsceniczna, ale nigdy jednocześnie pornograficzna.”– 
Uznanie wzajemnego wykluczania się pojęć sztuki i pornografii miało zakończyć 
konflikt (odczuwany niegdyś jako uciążliwy i krępujący) między wolnością sztuki
a zakazem rozpowszechniania pism pornograficznych pod groźbą kary (§ 184 StGB – 
Strafgesetzbuch: niemiecki kodeks karny). Ewolucja w kierunku szeroko rozumianego 
pojęcia sztuki sprawiła, że to wzajemne wykluczanie się obu kategorii stawało się 
coraz bardziej bezpodstawne. Doprowadziła ona do uznania wzajemnego splatania 
się obu dziedzin, co oznacza, że kreacje o treści związanej wyłącznie z seksualnością 
mogą również wykazywać charakter typowy dla sztuki. Jest więc jasne – im szersze 
pojęcie sztuki, tym mniejsza staje się możliwość wykluczenia pornografii z zakresu 
sztuki. Nasuwa się pytanie, jakie cechy 
posiadać muszą „nieprzyzwoite” formy 
artystycznego tworzenia, by można było je 
uznać za „przyzwoitą” sztukę? Oto wyciąg 
z poszukiwania śladów …

Peter Paul Rubens (warsztat):
Sąd Parysa (ok. 1636) 
Gemäldegalerie Alte Meister, Drezno

Alfred Hrdlicka: 
Goldener (Penis-)Winkel

[Złoty kąt (penisa)] (1973) 
Portfolio „Wiener Blut“
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Kazus „Pocztówki z reprodukcjami dzieł sztuki”

Anglik William Henry Fox Talbot pracował od połowy lat 30. XIX w. nad procesem 
kalotypii w dziedzinie fotografii, umożliwiającym uzyskanie odbitek zdjęć z negatywu.
Na tym odkryciu oparte były wszystkie fotograficzne osiągnięcia od ok. 1860 r. 
Umożliwiło ono również sukces pocztówek, szczególnie tych przedstawiających 
dzieła malarstwa i rzeźby. Pomysłowi księgarze oraz marszandzi zauważyli wkrótce 
wzrost swej popularności, spowodowany przede wszystkim wystawianiem pocztówek
z reprodukcjami dzieł przedstawiających nagie kobiety. 
Wystawianie pocztówek na widok publiczny na wystawach sklepów spotkało się 
jednak niebawem z zarzutem rozpowszechniania tzw. nieobyczajnych pism, od 1871 r.
objętego karalnością (§ 184 RStGB – Reichsstrafgesetzbuch: kodeks karny II Rzeszy). 
Pismo było uważane za „nieobyczajne”, gdy mogło naruszyć poczucie obyczajności 
publicznej. 
W maju 1907 r. oskarżono we Wrocławiu sprzedawcę papieru Emmo dElahona – jak 
wcześniej innych kupców, ponieważ sprzedał pocztówki policjantowi udającemu 
klienta (m.in. z reprodukcją obrazu „Sąd Parysa”, zaliczanego do szkoły Rubensa). 
Obraz przedstawia trzy nagie boginie greckie – Afrodytę, Atenę i Herę, każda stara 
się zyskać dla siebie życzliwość śmiertelnika – młodzieńca Parysa, by otrzymać 
od niego złote jabłko z napisem „Dla najpiękniejszej”. 18 czerwca 1907 r. Sąd 
Krajowy we Wrocławiu skazał dElahona na sześć tygodni pozbawienia wolności za 
rozpowszechnianie nieobyczajnych pism. Jednak prokuratura w Dreźnie niedługo 
wcześniej umorzyła postępowanie dotyczące nieobyczajności m.in. tej samej 
pocztówki, powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego Rzeszy: „Oryginały 
tych reprodukcji są znanymi dziełami sztuki ... Ich bezspornym celem jest ukazanie 
piękna niezakrytego ludzkiego ciała kobiety i mężczyzny. Takie przedstawienie samo 
w sobie nie jest nieobyczajne … Dlatego również reprodukcja takiego dzieła sztuki 
sama w sobie nie jest nieobyczajna” i nie staje się taka także przez „intencje osoby 
rozpowszechniającej”.
Mimo to 27 września 1907 r. Sąd Najwyższy Rzeszy odrzucił kasację dElahona, 
złożoną przeciw wyrokowi z Wrocławia. „Przez umieszczenie [pocztówek] w gablocie 
w celu sprzedaży”, dElahon „wystawił je na widok publiczny każdego przechodnia, bez 
względu na płeć i wykształcenie.” Na pocztówkach widnieją wprawdzie reprodukcje 
obrazów sławnych mistrzów, same pocztówki służą jednak „rozbudzeniu lubieżności” 
i mogą „naruszyć poczucie wstydu i obyczajności pod względem seksualnym, 
rozumiane … wyłącznie jako naruszenie przeciętnego poczucia norm zachowania
i obyczajów w społeczeństwie.” 
Linia orzecznictwa Sądu Najwyższego Rzeszy nie była więc jednolita. Być może 
dlatego Sąd Krajowy we Wrocławiu w kolejnym procesie w 1908 r., obok dwóch innych
pocztówek z reprodukcjami dzieł sztuki, mimo wątpliwości nie uznał również 
rubensowskiego „Sądu Parysa” za nieobyczajny. We Wrocławiu znów zapanował 
spokój. Po powstaniu w 1910 r. „Głównego Urzędu do Zwalczania Brudu w Słowie
i Obrazie”, działającego przy prokuraturze w Berlinie, pocztówkowe procesy 
przeniosły się do stolicy Rzeszy. Wybuch pierwszej wojny światowej sprawił, że
w centrum zainteresowania znalazły się niebawem ważniejsze tematy. Po zakończeniu 
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wojny pocztówkowe procesy prawie zanikły. Duch czasów w Republice Weimarskiej – 
przynajmniej w pierwszych latach – był zgoła inny …

Kazus „Złoty kąt (penisa)”

W ciągu następnych lat pojęcie „nieobyczajnego pisma”, rozumianego jako 
naruszające poczucie wstydu i obyczajności publicznej, nie uległo zmianie. Dopiero
w 1973 r. słowo „nieobyczajny” z § 184 StGB zamieniono na „pornograficzny”. Miejsce 
ochrony poczucia obyczajności publicznej zajęła ochrona małoletnich, a tzw. zwykła 
pornografia stała się częściowo dostępna dla dorosłych. Niewyjaśnione pozostało 
jednak samo pojęcie pornografii. 
Zmiana miejsca: latem tego samego roku wiedeński księgarz Wilhelm Herzog 
skazany został na warunkową karę trzech miesięcy pozbawienia wolności (tzn. 
w zawieszeniu na okres próby) za rozprowadzanie w Austrii pornograficznych 
czasopism i książek. Pod nazwą „Wiener Blut“ („Wiedeńska krew”) wydał ponad 
stuletni zbiór tekstów piosenek i rysunków, znajdujący się w jego posiadaniu. 
W skład kolekcji wchodziły m.in. erotyczne obrazki z czasów, w których miłość i 
erotyka były środkiem do celu małżeńskiego płodzenia potomstwa, a wszystko, 
co wykraczało poza ten obszar, było potępiane i piętnowane jako grzech. W 
recenzji książki, określanej często jako „erotyki biedermeierowskie”, można 
przeczytać: „Wiedeński anonim przełomu wieków namalował akwarelą to, co o 
wiele wcześniejsza sztuka rymowana ujęła na przykład w wierszu w dialekcie: »Mój 
kochany chłopie / ach proszę, uderz w mnie / tak właśnie jest w sam raz / bo idzie mój
orgazm.«“ 
 

Dzieło wydane przez Herzoga rozprowadzano w Niemczech bez żadnych trudności. 
Gdy alfrEd hrdlicka (1928-2009), austriacki rzeźbiarz i malarz, dowiedział się
o skazaniu Herzoga, w akcie protestu przeciw obłudzie, kołtuństwu i bigoterii 
ówczesnego prawa stworzył cyniczny cykl 16 kolorowych grafik, również pod 
nazwą „Wiedeńska krew”, jako komentarz do tzw. ustawy o pornografii. Drugą 
część prowokacji wziął na siebie austriacki dziennikarz güntEr nEnning (1921-2006)
i opublikował części cyklu w swoich czasopismach „Forum” i „Nowa Wolna Prasa”. 
Następnie obaj złożyli samooskarżenie do prokuratury w Wiedniu, oświadczając: 
„Nie jesteśmy w stanie stwierdzić przed dokonaniem naszych czynów, czy 
popełniamy przestępstwo czy też nie. Dlatego składamy zawiadomienie przeciwko 
nam samym.” Grafiki dołączyli do samooskarżenia jako materiał dowodowy. 
Poprzez cykl „Wiedeńska krew” hrdlicka piętnuje żądanie ustawodawcy, by jedynym 
ogólnodostępnym był „stosunek płciowy bez narządów płciowych”. Zdaniem artysty 
prowadzi to do potępienia każdej aktywności seksualnej. Swoją grafiką „Złoty kąt 
albo Kiedy męski akt staje się pornografią?” stawia sarkastyczne pytanie, od jakiego 
stopnia erekcji zaczyna się pornografia. Równocześnie stara się pokazać, do czego 
prowadzić może zbyt dosłowne trzymanie się litery prawa. 
W Austrii nie doszło do skazania hrdlicki i nEnninga. Niemniej jednak teczka
z grafikami, którą hrdlicka wysłał wydawnictwu Propyläen w Berlinie, już na lotnisku 
Tempelhof została zajęta przez niemieckie służby celne jako „pismo pornograficzne” 
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w rozumieniu § 184 StGB. 



55

Sztuka a znęcanie się nad 
zwierzętami

Wykorzystywanie przez artystę żywych zwierząt w procesie tworzenia, jako część 
gotowego dzieła lub akcji artystycznej, wywołuje często ostrą krytykę opinii publicznej. 
Ale z jakiego powodu? Artysta konfrontuje co prawda publiczność z szokującymi 
scenami, tymczasem przecież niezliczone rzesze zwierząt w zakładach masowej 
hodowli codziennie doświadczają traktowania, które jest nie mniej godne potępienia. 
Do tego ostatniego przyczynia się również postawa konsumpcyjna większości 
oburzonej publiczności „sztuki zwierzęcej“. 
Niezależnie od tego artysta może wejść w kolizję z prawem, gdy zabija zwierzę 
należące do kręgowców „bez rozsądnego powodu” bądź przysparza mu „znacznego 
bólu lub cierpienia”. Według § 17 TierSchG (Tierschutzgesetz – niemiecka ustawa 
o ochronie zwierząt) takie działania usankcjonowane są karą pozbawienia wolności 
do lat trzech lub karą grzywny. Dokonanie oceny prawnokarnej może w konkretnym
przypadku sprawiać trudności.
Oto dwa przykłady dla 
zilustrowania 
problemu:

Falk Richwien:
Das Ableben des Hasen
(Odejście zająca) (2006)

Theater der Rituale, Berlin

Tinkebell: 
My dearest cat Pinkeltje (2004)
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Kazus „My dearest cat Pinkeltje”

Działalność tinkEBEll (właściwie katinki simonsE, ur. 1979), holenderskiej artystki 
konceptualnej, nie jeden raz wywołała duże poruszenie. 
Absolwentka Amsterdamskiej Wyższej Szkoły Artystycznej co jakiś czas prowokowała 
dyskusje, przede wszystkim instalacjami ze zwierząt domowych. W 2008 r. 
interweniowała policja, gdy tinkEBEll w pewnej amsterdamskiej galerii zaprezentowała 
100 chomików w kołowrotku. Artystka skomentowała: „Nikt nie ma nic przeciwko 
jednemu chomikowi w kołowrotku, ale nagle przeciwko stu to i owszem.” 
tinkEBEll rozpoczęła kontrowersyjną karierę artystyczną w 2004 r., gdy swojemu 
zwierzątku domowemu, kocurowi zwanemu Pinkeltje, własnoręcznie skręciła kark
i z pomocą maszyny do szycia uszyła z niego torebkę. 
Zapytana o motywy tej akcji artystycznej wyjaśniła, że jej kot był śmiertelnie chory 
i chciała mu oszczędzić zastrzyku z trucizną, gdyż jej zdaniem bardzo bał się 
weterynarza. Ponieważ plan wykonania torebki nie narodził się od razu, tinkEBEll 
przez kilka miesięcy przechowywała zwłoki w zamrażarce. Później powstał pomysł, 
by ze zwierzęcia zrobić coś „artystycznego”. Uśmiercenie kota stało się więc dopiero 
później częścią dzieła sztuki. Poprzez tę akcję artystka zamierzała, jak podkreślała 
w licznych wywiadach, ujawnić „podwójną moralność”: miłość człowieka do swojego 
pupila z jednej strony, z drugiej zaś jego obojętność wobec cierpień zwierząt w hodowli 
przemysłowej.
Oceniając ten kazus z perspektywy prawa niemieckiego trzeba by uznać, że 
artystka nie może powołać się na wolność sztuki jako okoliczność wyłączającą 
bezpra wność, ponieważ główny motyw zabicia zwierzęcia nie był podyktowany 
względami artystycznymi. Jednakże istnieje możliwość dokonania oceny zabicia 
kota bez konieczności patrzenia przez pryzmat wolności sztuki. W omawianym 
przypadku można wykluczyć karalność, przyjmując „rozsądny powód” w rozumieniu 
§ 17  TierSchG w sytuacji, gdy choroba zwierzęcia wiązała się z bólem lub cierpieniem 
oraz jeśli według prognoz leczenie nie było możliwe lub też bezskuteczne.

Kazus „Odejście zająca”

Nie mniejszą sensację wywołał w lutym 2006 r. happening niemieckiego akcjonisty 
falka richWiEna (ur. 1963). Przedstawienie noszące tytuł „Odejście zająca” odbyło 
się w galerii „Monsterkeller”, znajdującej się w podwórzu w berlińskiej dzielnicy Mitte. 
20-30 osób, które o akcji dowiedziały się z gazetki miejskiej, zebrało się około
godz. 22.00 na zapleczu galerii, gdzie w kartonie czekały dwa białe króliki. 
Performance rozpoczął się tym, że richWiEn wręczył jedno ze zwierząt obecnemu tam 
rzeźnikowi, który celnie uderzył królika pałką w kark. Następnie rzeźnik przytrzymał 
zwierzę za łapy, podczas gdy asystentka artysty, ubrana w czarny skórzany strój, 
skręciła królikowi kark. Potem odcięła mu głowę na drewnianym klocu, przywiązała 
ją nylonową nitką i powiesiła w słoiku z formaldehydem. W ten sam sposób podczas 
przedstawienia bez słów stracił życie i drugi królik. Tak powstałe dzieło sztuki nosiło 
nazwę „Zając w formolu”; można je było później nabyć za 9 800 euro, do momentu, 
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aż zniknęło bez śladu po naciskach wywieranych na galerię. Kilka dni później, co 
planowano od początku, dwanaście osób spożyło pozostałe części królików. 
Intencją richWiEna było, by tak praktykowana sztuka miała wkład w edukację. Jest ona 
skierowana na duchowość i działa poprzez emocje. Artysta powiedział: „Próbowałem
coś uświadomić i właśnie dlatego dręczyłem świadomość – świadomość żrących 
bezmyślnie konsumentów. Nazywanie takiego postępowania okrutnym jest naiwne, 
ponieważ co dzień odbywa się w naszych rzeźniach – ale fakt ten jest wypierany ze 
świadomości.”
Po upływie blisko roku po tym wydarzeniu zarówno richWiEn, jak i rzeźnik zostali 
skazani na karę grzywny przez Sąd Rejonowy Tiergarten. Ich apelacja do Sądu 
Krajowego w Berlinie oraz kasacja do Wyższego Sądu Krajowego dla Berlina pozostały 
bezskuteczne. Wyższy Sąd Krajowy oparł kontrolę wyroku na § 17 nr 1 TierSchG
i zgodził się z opinią sądu krajowego, że artysta uśmiercił zwierzęta bez rozsądnego 
powodu. 
Uzyskanie mięsa można by wprawdzie uznać za rozsądny powód uboju, jednak w tym 
przypadku zabicie zwierząt było podyktowane innym celem. Oskarżonym chodziło
o to, by ubój obu królików w ramach projektu artystycznego w jak największym stopniu 
oddziaływał na publiczność. Fakt, że zwierzęta tydzień później zostały zjedzone, 
niczego nie zmienia. 
Wyższy Sąd Krajowy dla Berlina uznał wprawdzie, że dokonując wykładni pojęcia 
„rozsądnego powodu” uwzględnić należy również wolność sztuki jako prawo 
podstawowe. Jednak wolności sztuki, zagwarantowanej bez ograniczeń, nie 
przysługuje a priori pierwszeństwo przed ochroną zwierząt. Również to prawo 
podstawowe podlega ograniczeniom wynikającym z samej konstytucji. Przynajmniej 
od momentu uznania ochrony zwierząt jako wyznaczony cel państwowy w art. 20a GG 
(Grundgesetz – niemiecka konstytucja) w 2002 r. („Państwo chroni … zwierzęta
w ramach porządku konstytucyjnego”), konieczne jest wyważenie pomiędzy wolnością 
sztuki a interesami ochrony zwierząt. Omawiana tu forma artystycznego wyrazu 
– sztuka akcji, mająca w drastyczny sposób wywołać wstrząs poprzez wyrazistą 
prezentację, niejako poprzez celebrowanie aktu uśmiercania, w sposób szczególny 
stoi w sprzeczności z celem zawartym w art. 20a GG. Uświadomiono publiczności, 
jak proste jest świadome zabijanie tych zwierząt. Wykładnia ta, zdaniem sądu, nie 
odbiera wolności sztuki jej istoty: oskarżeni mieli możliwość wyrażenia swych intencji 
w inny sposób. Ponadto owa intencja artystyczna nie wymagała pozbawienia życia 
aż dwóch zwierząt. 
Przy całej miłości do zwierząt, nad ostatnimi zdaniami berlińskiego Wyższego 
Sądu Krajowego należy zastanowić się jeszcze raz. Przenosząc je na inne 
przypadki, oznaczałyby one, że Erika lust mogłaby łagodniej wyrazić swój protest 
przeciwko budowie mostu Waldschlösschenbrücke, niż malując burmistrz Drezna 
w podwiązkach. canniBal corPsE mogliby zdecydować się na skromną okładkę, 
tak jak Beatlesi do swojego „White Album” – muzyka pozostałaby ta sama. ruBEns

z kolei mógłby namalować swój „Sąd Parysa” z zakrytymi boginiami, tak jak wcześniej 
Sandro Botticelli w czasach renesansu … Lecz czy spełniając te żądania, można by 
nadal mówić o wolności sztuki? 
Sztuce wprawdzie nie wolno „wszystkiego”, co można by postulować za ucholskym. 
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Co więcej, „w celu optymalizacji” trzeba ją „odpowiednio zrównoważyć” z innymi  
wartościami konstytucyjnymi, jak na przykład ochroną zwierząt. Sztuce wolno więc 
„wiele”. Nie wolno jej jednak narzucać, by tworzono ją w inny sposób, oszczędzający 
inne wartości konstytucyjne. Gdyż wówczas sztuce wolno by było „niewiele”: zakazane 
byłoby wszystko, co naruszałoby inne wartości konstytucyjne i czego dałoby się 
uniknąć – skutkiem czego wolność sztuki stałaby się prawem podstawowym tylko
II klasy.
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Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρά

Vita brevis, ars longa
Hippokrates

Ralph Hedley (* 1848; † 1913):
Ars longa, vita brevis (1900)

South Shields Museum and Art Gallery

Il.: Tyne & Wear Archives & Museums,
https://artuk.org/discover/artworks/ars-longa-vita-brevis-34779
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