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Słowo wstępne
We współczesnych demokracjach swoboda wypowiedzi1 uważana jest — ak‑
sjologicznie oraz funkcjonalnie — za jedną z podstawowych wolności ludzkich.
W konsekwencji stanowi ona przedmiot permanentnych badań, prowadzonych
przez reprezentantów większości dyscyplin prawniczych. Mimo ogromu wyko‑
nanej już przez nich pracy, problematyka wolności słowa wciąż generuje więcej
pytań niż odpowiedzi, budzi żywe emocje i rodzi kontrowersje w praktyce.
Swobody wypowiedzi nie sposób analizować w oderwaniu od jej ograni‑
czeń. Twierdzi się wręcz, że wyodrębnienie wolności słowa następuje w wyniku
wytyczenia jej granic. Dopiero bowiem nakreślenie tych ostatnich pozwala na
ustalenie faktycznego zakresu swobody wypowiedzi, jaka jednostce przysługuje.
Znajomość granic wolności słowa, ich rodzajów i sposobów przejawiania się
w życiu społecznym jest zatem konieczna, aby efektywnie korzystać z interesu‑
jącej nas swobody.
Celem tego tomu zbiorowego jest przedstawienie istotnych, aktualnych za‑
gadnień — teoretycznych i praktycznych — związanych z problematyką szeroko
rozumianych granic wolności wypowiedzi. W kręgu zainteresowań autorów
znalazły się następujące kwestie:
1) pojęcie oraz klasyfikacja granic wolności wypowiedzi (artykuł mojego autor‑
stwa);
2) prawnokarna ochrona wolności wypowiedzi (artykuł dr Anny Demenko);
3) cenzura prewencyjna (artykuł mojego autorstwa);
4) swoboda wypowiedzi artystycznej (artykuł dra Jakuba Dąbrowskiego);
5) granice wolności wypowiedzi w Internecie (artykuł mgr Joanny Przyjem‑
skiej);
6) obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej (artykuł dr Anny
Deryng);
1
W niniejszym tomie zbiorowym terminy: „wolność słowa” i „swoboda wypowiedzi” (a tak‑
że: „wolność ekspresji”, „swoboda wyrażania opinii [myśli, poglądów, przekonań]” itp.) traktuje
się jak synonimy. Oznacza to, że pierwszego z tych pojęć używa się w znaczeniu drugiego, wpi‑
sując w jego zakres znaczeniowy również pozasłowne formy wyrazu takie, jak obraz, gest itp. Nie
można w zasadzie wskazać różnic znaczeniowych pomiędzy pojęciami „swoboda” i „wolność”,
dlatego określeń tych używa się w niniejszym tomie zbiorowym zamiennie.
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7) podmiotowe granice wolności wypowiedzi (artykuły: dr Anny Chorążew‑
skiej, dra Adriana Farugi i dra Mariusza Śladowskiego);
8) ograniczenia wolności wypowiedzi w stanach nadzwyczajnych (artykuł
dr Anny Surówki).
Żywię nadzieję, że niniejszy zbiór spotka się z zainteresowaniem nie tylko
prawników, ale każdego, kto styka się z problematyką swobody słowa i jej gra‑
nicami. Wszak, im więcej wiemy o tym, co i w jaki sposób nas ogranicza, tym
większą mamy szansę istnieć i działać jako ludzie wolni.
Redaktor Naukowy
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