
Gdzie jest „sklep z gadaniną”? 

 51 
 

Michał ZABDYR-JAMRÓZ 
 
 

Gdzie jest „sklep z gadaniną”? 
 
 
 
 
Uwagi pojęciowe na wstępie 

 
Zacząć można by od polemiki z myślą polityczną Carla Schmitta: Praca ta zasadza się na 
przekonaniu o tym, że rekonstrukcja, „właściwego znaczenia” pojęć, takich jak „demo-
kracja”, „parlamentaryzm”, „liberalizm”, no i wreszcie – last but not least – „politycz-
ność”, w drodze swoistej archeologii politycznej, nie jest najbardziej właściwą metodą 
badania kondycji współczesnego ładu prawno-politycznego. Proponowane tu podejście 
zakłada konieczność raczej prześledzenia ewolucji znaczeń wymienionych pojęć.  

W pracy tej będę rozróżniał dwa pojęcia „parlamentu”, ze względu na ich desygnat: 
w jednym rozumieniu odnosi się ono bowiem do ucieleśnienia liberalnej idei wolnej deba-
ty, w drugim natomiast do formalnej nazwy instytucji, obecnej w systemach politycznych. 
To pierwsze intencjonalnie – jako koncept, ideę – będę pisał kursywą. To drugie – jako 
nazwę własną lub rodzajową – ujmę w cudzysłów.  

 
Debata jako swobodna rozmowa, negocjacje jako decyzja 

 
Słuszność ma Schmitt stwierdzając, że istotą parlamentaryzmu – łatwą do zrekonstruowa-
nia dzięki zbadaniu źródłosłowu – jest wolna debata publiczna, konfrontacja między ide-
ami. Trafnie zwraca uwagę na fakt, że u jej fundamentów leżą: wolność słowa, immunitet 
poselski oraz zasada mandatu wolnego (niezależność posłów od swoich wyborców)1. 
W zasadzie to idzie po prostu o wolność słowa, którą gwarantują pozostałe zasady: immu-
nitet zabezpiecza przed represjami, jakie w ramach kary mogłyby spotkać posła wygłasza-
jącego „niesłuszne” opinie (przeciw cenzurze represyjnej) a wolny mandat – przed wiążą-
cym usta zobowiązaniem (przeciw cenzurze prewencyjnej).  

Jest coś w uwadze, jakoby istniała zasadnicza różnica między debatą (będącą istotą 
parlamentaryzmu) a negocjacjami. Jednakże w swoim rozumowaniu autor Ducha i histo-
rycznej sytuacji dzisiejszego parlamentaryzmu nie posuwa się jednak dostatecznie w głąb 
tematu, aby znaleźć istotę tej różnicy.  

Rzeczywiście, DEBATA to „szlachetny wynalazek”, zakładający „racjonalne docho-
dzenie do prawdy”2 i „niezależność od partii politycznych i partykularnych interesów”3 

                                                 
1  C. Schmitt, Duch i historyczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu, [w:]  Teologia polityczna i inne 

pisma, przeł. M. Cichocki, Kraków 2000. 
2  Tamże, s. 120. 
3  Tamże, s. 119. 



Michał ZABDYR-JAMRÓZ 

 52 

a może i rzeczywiście nawet wymagający „istnienia wspólnych poglądów”4 lub dojścia do 
nich przez „uznanie racji przeciwnych”5. W istocie, NEGOCJACJE polegają na „trafnym 
definiowaniu interesów”6, ich realizacji przez „właściwe określenie szans”7 i przez „siłę 
przebicia”8 a tym samym (ze wszech miar) prowadzą do współpracy, porozumienia dla 
obustronnych korzyści na drodze kompromisu9.  

Schmitt niedostatecznie jednak dostrzega, że „debata parlamentarna” tym różni się 
w swoim archetypie od negocjacji stron, że nie może być jej skutkiem żadna decyzja poli-
tyczna. Dyskusja, bowiem, to właśnie szukanie prawdy przez „sąd boży”, jaki przechodzą 
opozycyjne hipotezy. Negocjacje tymczasem, pojawiają się w sposób naturalny, gdy ko-
nieczne jest dojście do porozumienia i podjęcie jakiejkolwiek decyzji (politycznej). Tutaj 
bowiem należy już uzgodnić interesy. Żeby „szczerze i – co ważniejsze – niezależnie” 
dyskutować, nie można być pod stałą presją potrzeby podjęcia konstruktywnej decyzji. 
Dopiero wtedy poglądy są nieredukowalne a dysputanci „niezależni od interesów”. Można 
się posunąć nawet do stwierdzenia, że aby być prawdziwie wolną, debata powinna być 
przede wszystkim „WOLNA” OD KONIECZNOŚCI BYCIA UWIEŃCZONĄ DECY-
ZJĄ.  

Naglący wymóg pilnego ustalenia „wspólnego stanowiska” wymaga gotowości do re-
dukcji swojego stanowiska na rzecz drugiej strony a przecież to czyni z ich rozmowy nie 
pojedynek racji dla wyłonienia tej zwycięskiej a targ interesów właśnie. Prawda, tymcza-
sem (jeżeli w ogóle można jej dosięgnąć) jest odkrywana na wolnym rynku idei (w „skle-
pie z gadaniną”), w wyniku „starcia przeciwstawnych stanowisk” i – choć może rzeczywi-
ście „leży gdzieś po środku” – jest nienegocjowalna. Nie można jej „ustanowić” za pomo-
cą decyzji. 

Prawdziwie wolna polityczna decyzja kolegialna podejmowana jest w sposób konsen-
sualny przez negocjacje i kompromis, niezależnie od tego, jak wyglądałby on na zewnątrz 
(być może, tym samym podejmowana winna być w sposób tajny10). Wbrew twierdzeniom 
Schmitta, prawdziwie wolna i swobodna debata – oprócz tego, że z samej zasady ma być 
jawna – nie musi a nawet nie powinna zakładać „zdolności do uznania racji przeciw-
nych”11! Jak pokazuje doświadczenie, takiego ideału – rozmowy prowadzącej do koncy-

                                                 
4  Tamże, s. 119 i 160. Może, bo choć ja się z tą tezą zgadzam, to wiem, że pojawiają się co do tego wątpliwo-
ści. Sam jestem zdania, że mówić w tym przypadku można przede wszystkim o wspólnocie wartości proce-
duralnych, które tylko czasem mają (najbardziej widoczny) aspekt materialny. 

5  Tamże, s. 119. 
6  Tamże, s. 120. 
7  Tamże. 
8  Tamże. 
9  Tamże. 
10  Święte oburzenie na „decyzje polityczne podejmowanie za zamkniętymi drzwiami gabinetów” jest czczą 

naiwnością. Jawne winny nie same decyzje, czy raczej proces dochodzenia do nich, ale właśnie ich rezultat 
– sama ich treść. 

11  Por. C. Schmitt, Duch i historyczna sytuacja…, s. 119. Nie mogę w tym kontekście nie poruszyć istotnej 
kwestii. To chyba tylko w hermetycznych światach konkretnych dziedzin wiedzy – głównie naukowym, fi-
lozoficznym, czy teologicznym – „prawda” ustalana jest quasi-negocjacyjnie. Niby-kompromis następuje 
tu, bo światu należy ogłosić w sposób przystępny, „jaka w końcu jest prawda”, a to ma charakter niby-
decyzji (podczas której redukuje się niuanse i pozostawia wątpliwości własnej uwadze). Nie zmienia to jed-
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liencji – trudno jest oczekiwać od debatujących filozofów i naukowców a co dopiero od 
polityków…  

Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, mówi stara maksyma. Odnosi się ona 
zdecydowanie do ścierania wszelkich racji – nie tylko prawnych (w przeciwnym razie 
mamy do czynienia ze zwyczajną ugodą). W istocie, dyskutanci absolutnie nie powinni 
być (oprócz wymogu podjęcia decyzji) ograniczeni KONIECZNOŚCIĄ PRZEKONANIA 
SIEBIE WZAJEMNIE. Z samych tylko przyczyn psychologicznych jest to niewskazane. 
W pojedynku słownym chodzi bowiem raczej o przekonanie innych – publiczności, którą 
mógłby być jakiś decydent – np. ustawodawcy (czy sądu). 

Gdyby Schmitt dostrzegał (a prawie to mu się udało12) te fundamentalne różnice – któ-
re zdaje się zauważał intuicyjnie Hegel, przypisując parlamentowi jedynie rolę doradczą13 
– różnice między debatą (nie decyzyjną, doradczą wymianą poglądów) a negocjacjami 
(decyzyjnym konsensualnym porozumieniem), zrozumiałby, że za opanowanie „Parla-
mentu” przez (tę „okropną, zgniłą i partyjniacką”) metodę negocjowania odpowiada nie 
tylko (a na pewno nie przede wszystkim) demokratyzacja procedur selekcji deputowanych 
(a więc uzależnienie ich od partii i grupy interesów), ale zwyczajne przypisanie (wąsko 
rozumianej) instytucji „Parlamentu” kompetencji prawodawczych, czyli kompetencji zde-
cydowanie decyzyjnych.  

Cechy debaty, oprócz jej „nie-decyzyzjności”, to: swoboda wypowiedzi, formalna 
równość głosów14 (niedyskryminacja poglądów) i ich wielość (pluralizm) – fundamental-
ne cnoty komunikacyjne dobrego systemu porozumienia społecznego. 

Deliberacja polityczna to pojedynek racji, w którym przed obliczem „sędziów” zwy-
ciężyć ma prawda. Walczą konkretni retorzy, ale w sensie idealnym nie wygrywa żaden 
z nich, lecz w umyśle nieuprzedzonego obserwatora (publiczności) wyłania się trafniejszy 
obraz rzeczywistości lub postulatywnego ładu. Ewentualnego ześrodkowania ostatecznych 
wniosków (realizacji owej idei PLGP) dokonuje już sam obserwator, dobierając najbar-
dziej przekonywujące argumenty.  

O ile wolność słowa – swobodna konfrontacja i dobór idei – jest sednem debaty pu-
blicznej, o tyle pluralizm („inkluzywność” systemu liberalnego) jest jej paliwem.        

                                                                                                                                       
nak faktu, że Prawda nie ma nic wspólnego z negocjacjami i to dla tego owa niby-demokratyzność w śro-
dowisku naukowym pojawia się najczęściej w kwestii definicji pojęć – wszak z założenia konwencjonal-
nych a więc „nie całkiem prawdziwych” – no i oczywiście w ratowaniu życia. Wtedy rzeczywiście wiedza 
naukowa ustalana jest jako decyzja np. o procedurze ratowniczej. Następuje to przede wszystkim w przy-
padkach dziedzin takich jak medycyna, gdzie pilnowanie „obowiązującej linii” ma charakter dbania o inte-
res pacjenta – jest to odgórna decyzja o wyborze najlepszej terapii. W medycynie dodatkowo dochodzi 
normatywny sensu stricte (magisterium Wartości) aspekt tego rodzaju wiedzy naukowej (magisterium 
Prawdy) – wskazuje ona odpowiedź na pytanie: „Jak należy czynić?”. 

12  Schmitt za Molem zauważa, że „Nie można (…) rozszerzyć na egzekutywę dynamicznego i dialektycznego 
charakteru procesów uruchamianych przez parlamentarna debatę.” (tamże, s.162). 

13  Hegel w koncepcji wiecznej rozmowy najwyraźniej również dostrzegał parlamentarną funkcję „życia pu-
blicznego i opinii publicznej” (tamże, s.161). 

14  Ciekawe, że i tu faktycznej równości nie sposób zaimplementować. Zupełnie tak jak kiedyś, parlament jest 
sferą operowania nie wszystkich obywateli – parlament to nie całkiem agora – ale z reprezentantów intere-
sów społecznych (politycy, przedstawiciele organizacji społecznych – niby Izba Gmin) i z elit intelektual-
nych społeczeństwa (niby Izby Lordów). 
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To zmienność, różnorodność sprawia, że debata w ogóle ma sens, bo jest z czym się kon-
frontować, jest o czym rozmawiać i z czego wybierać. Dlatego rzeczywiście jedność – 
czyli to, co Schmitt uznaje za istotę demokracji – jest sprzeczne z jakąkolwiek debatą. 
Spór między nie różniącymi się stanowiskami jest bezcelowy. Tak jak w ewolucji biolo-
gicznej – dobór (naturalny) bez zmienności (tutaj: losowej) to przelewanie z pustego 
w próżne. 

Istotą debaty jest argument (w języku angielskim argument w ogóle znaczy „debata”, 
„dyskusja” i jest tożsame sporowi) – tutaj rządzi retoryka. Argumenty są zdaniami podle-
gającymi w debacie osądowi ich prawdziwości. Negocjacje natomiast polegają na wza-
jemności ustępstw. Nie maja na celu ustalenia prawdy, tylko przehandlowanie czegoś 
w zamian za coś innego. W niektórych przypadkach w negocjacjach wykorzystuje się 
instrumenty argumentacji – to czasem powoduje zmieszanie u samych stron, jak i po-
stronnego obserwatora a wynika albo z nieporozumienia, albo stanowi zagrywkę heury-
styczną. Jednakże ostatecznie idzie tam o negocjowanie interesów. W przypadku negocja-
cji kultura rozmowy jest zwykle wyższa, gdyż w ich trakcie „palenie za sobą mostów”, 
które umożliwiałyby porozumienie, mija się z celem.  

 
Ewolucja „Parlamentu” 

 
Pierwotnie „Parlament” był jedynie ciałem doradczym monarchy-prawodawcy obdarzo-
nego faktycznymi kompetencjami decyzyjnymi. –– Król wysłuchiwał (jako ten juror) 
swobodnie i bez zobowiązań debatujących posłów (jakby toczących pojedynek w typie 
„sądu bożego”), ważył ich racje wedle własnego rozumu i na tej podstawie podejmował 
decyzje („niech wygra lepszy”). A „Parlament” miał pierwotnie tylko debatować. Zresztą, 
stąd jego nazwa, dosłownie znacząca „sklep z gadaniną”. 

Wraz z postępującą demokratyzacją metody doboru składu, ale i przede wszystkim 
wraz z „demokratyzacją”, „Parlament” ze wszech miar stracił to, co stanowiło gwarancję 
nieskrępowania debaty. Gdy tylko zaczął coraz bardziej obrastać w kompetencje decyzyj-
ne (ustawodawcze), zaczął być (rzec można) wchłaniany przez państwo-prawodawcę. 
Na łamach „Parlamentu” rządzić zaczęły interesy – metoda negocjacyjna stała się ko-
niecznością15. Zasada mandatu wolnego niewiele tu pomaga, gdyż z winy procesów sys-
temu wyborczego i kształtowania się systemu partyjnego, ale także i instytucji wewnątrz-
parlamentarnych, jak whipowie, deputowani stali się z czasem coraz bardziej zależni od 
kaprysu wyborców i szczególnie, interesu partii.  

Gdyby wolna debata była istotnie podstawową funkcją organu pt. „Parlament” 
(czy nawet wyłącznym jego celem), sami jego „wynalazcy” czym prędzej porzuciliby 
system większościowy w wyłanianiu Izby Gmin i przeszli na proporcjonalny (skądinąd 
argumenty za proporcjonalnością, zdają się powielać Schmittowskie nieporozumienie). 
Wtenczas, w ogóle sam pomysł wyborów do „Parlamentu” byłby sprzeczny z jego ideą, 
gdyż stanowiłaby formę istotnej cenzury wobec członka „Parlamentu”. Cenzury, polega-
                                                 
15  Ustawodawstwo bowiem, to nie do końca deliberare ani nawet dosłownie auctoritas – ale to temat na osob-

ny artykuł. 
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jącej na groźbie odwołania za nie mówienie tego, co się powinno, by reprezentować wy-
borców (wiec represyjnej…), oraz na w ogóle niedopuszczaniu do wygłoszenia w „Parla-
mencie” opinii niepopularnych społecznie przez nie wybieranie ich głosicieli (…jak 
i prewencyjnej).  

Niestety, Schmitt nie dostrzegł tego, co zauważył chociażby Herbert Spencer, iż „Par-
lament” w toku procesów demokratyzacji systemu sam przejął rolę monarchy – odgórne-
go prawodawcy. Albowiem, ideą zasadniczą debaty publicznej jest nie wydawanie prawa, 
ale formułowanie postulatów – wygłaszanie opinii, co do tego, jakie ono winno być „za-
sadniczo” (tj. jakie zasady powinno wprowadzać). Ustawodawstwo, jako akt „pisania 
prawa”, jest z zasady funkcją techniczną: zakłada dotykanie kwestii szczegółowych, deta-
li, prawniczych meandrów, o których trudno tak naprawdę debatować na gruncie idei. 
O ideach debatować można tylko tam, gdzie poruszane są kwestie generalno-abstrakcyjne 
w sensie normatywnym – to „jak powinno być”. Sama konieczność dokonania wiążącego 
wyboru uniemożliwia przeprowadzenie takiej debaty. 

Tak więc, w toku urozmaiconej ewolucji systemu liberalnego – za sprawą wielu czyn-
ników (a zaiste epicka to była historia) – formalna instytucja „Parlamentu” utraciła swą 
pierwotną, systemową funkcję: parlamentu właśnie. Współczesne „Parlamenty” są już 
właściwie „Parlamentami” tylko z nazwy. Uzyskały one autonomię funkcjonalną i zamiast 
„proponować” monarsze bills (projekty prawa), zaczęły rzeczywiście samodzielnie pro-
dukować acts (ustawy).  

Dla „Parlamentu” wolna debata jest tylko środkiem do podejmowania decyzji. W tym 
przypadku wymienione przez Schmitta zasady: immunitet i mandat wolny, nie są wyłącz-
nie podrzędne względem wolności słowa, ale skutkują czymś więcej: to pierwsze zabez-
piecza podmiotowość aktorów, to drugie pozwala na swobodne zawieranie kompromisów 
– serię wzajemnych ustępstw programowych – w ramach tego co Sartori nazywa „zarzą-
dzaniem komitetowym”. 

 
Parlament jest tam gdzie „debata publiczna” 
 
Żeby lepiej zrozumieć naturę debaty i parlamentaryzmu, w ogóle trzeba dobitniej uświa-
domić sobie, że rolą tych instytucji nie jest wypracowanie konkretnej decyzji ani nawet 
projektu takowej. Parlament w sensie funkcjonalnym – czy to ten pierwotny, czy ten dzi-
siejszy, tożsamy z publiczną sferą komunikacji społecznej (głównie mediów masowych 
i konferencji naukowych) – ma jedynie zapewnić odpowiednie, ukontekstowione i alterna-
tywne w wymowie informacje stanowiące dopiero podstawę podjęcia decyzji przez pu-
bliczność. Jawna debata publiczna i ewentualnie „wyroki opinii publicznej” – służyć mają 
jedynie jako „dialog wewnętrzny” decydentów wszelkiej maści, polityków, ale i każdego 
z nas w swoim prywatnym życiu i prywatnym decydowaniu przy urnie.  

Debata parlamentarna, więc, to instytucja stanowiąca zaplecze decydowania. 
Choć ustawodawstwo nie jest deliberacją, to na pewno opiera się ono na deliberacji.   
Deliberacja, bowiem, to procedura komunikacyjna, mająca zapewnić decydentom – znaj-
dujących się najlepiej na zewnątrz niej (co chroni ich przed uprzedzeniami wynikłymi 



Michał ZABDYR-JAMRÓZ 

 56 

z tzw. efektu zaangażowania) – dostęp do odpowiedniej wiedzy dla podjęcia decyzji pu-
blicznych. A „odpowiednia wiedza” winna być wszelaka – nie tylko o faktach, ale rów-
nież i o odczuciach, jak i interesach zainteresowanych. Wszakże, w debacie również ko-
munikuje się wszem i wobec: „Tu stoję – gdzie indziej nie mogę!”, i choć jest to deklara-
cja interesów, to nie ma ona charakteru decyzyjnego, choć może przybierać taką postać.  

W tym sensie właściwym parlamentem – ucieleśnieniem idei jest właśnie tzw. debata 
publiczna, czyli wszystkie „środki komunikowania społecznego” i inne fora wymiany 
„opinii publicznych”, takie jak demonstracje uliczne, czy wiece. W tym rozumieniu, bar-
dziej parlamentarnym od samego „Parlamentu”, byłby archetyp Hyde Parku. Odniesienie 
do takiego desygnatu pojęcia parlament zdecydowanie uprawnia do stwierdzenia, że 
w parlamencie spotykają się idee; ścieranie się idei wywołuje iskrzenie (…)16 (inna spra-
wa, czy takie debaty rzeczywiście – jak chciałby Bentham – pozwalają „rozbłysnąć praw-
dzie”).  

Czasem – szczególnie współcześnie – tym „iskrzeniem” można być zniesmaczonym. 
Odczuwalna temperatura niektórych sporów na forum publicznym oraz ilość i jakość pa-
dających inwektyw powodują, że dosłownie „uszy puchną”. Chamstwo, łacina podwór-
kowa, „czarne PR”, nierzeczowe i bałamutne argumenty, argumenty rzeczowe ale obraź-
liwe (czytaj: niepoprawne politycznie), raniące gesty, dowcipy a nawet karykatury, niedo-
rzeczne i/lub obrazoburcze pomysły instytucjonalne, społecznie rewolucyjne propozycje, 
kłamstwa, niedopowiedzenia, owijanie w bawełnę – to wszystko są właśnie symptomy 
wolnej debaty. Tam skąd pochodzą – tam j e s t  p a r l a m e n t. 

Gdziekolwiek w rozmowie o polityce mogą nas usłyszeć inni – gdy tylko w Sejmie 
włączane są kamery – negocjacje zamieniają się w argumentację: Sejm, tj. „Parlament” na 
moment staje się parlamentem… 

 
Uwagi pojęciowe na zwieńczenie 
 
I tak wydaje się koniecznym wyraźne rozdzielanie pojęć: parlament – jako abstrakcyjną 
ideę i zasadę polityczną (wręcz funkcję systemu społecznego) – od „Parlamentu – jako 
konkretnej formalnej instytucji, która choć nadała imię funkcji, sama nie realizuje jej już 
w takim stopniu jak kiedyś. Stało się tak niekoniecznie dlatego, że sam „Parlament” się 
zdegenerował, ale po prosu z czasem zapotrzebowanie funkcjonalne na debatę wykroczy-
ło poza jego wąskie ramy instytucjonalne.  

Współczesna nietożsamość parlamentu i „Parlamentu”17 wynika zwyczajnie z ewolucji 
systemu. Mogę nawet powiedzieć, że mamy do czynienia z dwoma pojęciami, które choć 
mają wspólną etymologię, nie są sobie tożsame. Ta osobliwa homonimia jest żywym, 
językowym świadectwem wspólnego ewolucyjnego pochodzenia idei parlamentu i insty-
tucji „Parlamentu”. 

 

                                                 
16  J. Bentham [cyt. za:] C. Schmitt, Duch i historyczna sytuacja…, s.121. 
17  Przypominam: „Parlament” – decyzyjne demokratycznie ciało reprezentacyjne; parlament – nie-decyzyjne 

ciało debatująco-opiniujące. 
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Vide de Jouvenela (09.12.2006): 
 
Bertrand de Jouvenel w dziesiątym rozdziale swojej pracy o suwerenności18, dokonał kon-
ceptualnego ujęcia ewolucji, pojęcia suwerennej woli. Podkreślił, że ujmowanie jej, jako 
absolutnej, jest ewidentnie nowożytnym… Z jego rozważań wyłania się ciekawy obraz, 
stanowiący idealny komentarz do koncepcji suwerenności proceduralnej. Oto wraz z im-
plementacją do swoich krajowych porządków prawa rzymskiego, monarchowie Europy – 
wychodzącej z mroków średniowiecznej anarchii systemu suwerennego – zmierzali do 
stworzenia suwerenności rozumianej, jako plentitudo potestas – najwyższej i niepodziel-
nej władzy. 

Jednakże, z winy feudalnych naleciałości nie dało się tego uczynić ot tak sobie.      
Faktycznie, dalej postępowano w duchu praw zwyczajowych – swoistego prawa każdej, 
nawet najmniejszej jednostki politycznej, w ramach królestwa (nawet rodziny). Każdy 
suweren – ówcześnie pojmowany, jako zwierzchnik różnego szczebla, przełożony, „wyż-
szy rangą” (senior feudalny) – był zaledwie wykonawcą prawa. 

W toku ewolucji społecznej – wraz z potrzebą zamiany systemu suwerennego w spo-
łeczność (wspólnoty normatywnej), potrzeby upowszechnienia prawa na danym teryto-
rium – zaczęto realizować model centralnego ustanawiania praw dla całego kraju.       
Potrzebne było ciało władne do zaspokojenia tej potrzeby w realiach decentralizacji    
władzy.  

Powstała instytucja, która w wyniku tego, iż stanowiła forum spotkań „najwyższych 
rangą” w królestwie – organ konsultacji, deliberacji i podejmowania przez zgromadzo-
nych decyzji dotyczących całości tegoż kraju – zaczęła niejako w „jednym miejscu” – 
w pojedynczym ciele – ogniskować całą polityczną władzę królestwa… Idea „pełnej, nie-
podzielnej i najwyższej władzy” zaczęła przyoblekać się w ciało, zwane „sklepem z gada-
niną” – parlament… De Jouvenel pisze:  

Kiedy władze królestwa, z których król był tylko najwyższym rangą działały 
razem, rezultat fizycznej koncentracji tworzył coś, co zaczęło przypominać to, 
co my rozumiemy jako suwerenną władzę.19 

Dodaje dalej, cytując Alberta Fredricka Pollarda (słynnego historyka epoki Tudorów, 
1869–1948): 

Byłoby absurdem przypuszczać, że parlamenty zostały powołane do ograni-
czenia suwerenności, ponieważ przed nimi suwerenność nie istniała: „Koro-
na nigdy nie była suwerenna sama w sobie, ponieważ przed parlamentem nie 
było prawdziwej suwerenności; suwerenność została osiągnięta tylko energią 
korony w parlamencie, a owoce zwycięstwa były dzielone wspólnie.20 

                                                 
18  On the Developement of the Sovereign Will, [w:] B. de Jouvenel, Sovereignity. An Inquiry into Political 

Good, trans. by J. F. Huntington, Cambidge 1957, s. 169-186 (przeł. na polski K. Saletra, M. Zborek oraz 
M. A. Wirtel). 

19  Tamże, s. 177. 
20  Tamże. 
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Dopiero później, tak upostaciowiona suwerenność, rozumiana nowożytnie, ewoluowa-
ła… Początkowo ów splot sznurków władzy przejmował monarcha – od pozostałych 
uczestników parlamentu (Stanów Generalnych) i niejako za ich zgodą (wraz z akceptacją 
stałych podatków). Później – w opozycji do tej monokratycznej praktyki – suwerenność 
przyznano formalnie całemu społeczeństwu, jako korporacji. Faktycznie jednak absolutną 
władzę oddano innemu elementowi parlamentu – parlamentowi zawężonemu do reprezen-
tantów ludu. 

Tylko w Zjednoczonym Królestwie, formalnoprawny konstrukt oddawałby parlamen-
towi co parlamentarne. W idealnej pierwotnej (przed-monteskiuszowskiej) strukturze 
liberalnego systemu, państwo zawsze powinno być wobec parlamentu czymś zupełnie 
innym niż jest teraz. Państwo nie powinno obejmować parlamentu, ale samo się w parla-
mencie mieścić. Zasadę tę najlepiej naświetla poznanie pierwotnych reguł angielskiego 
systemu politycznego – zasada „suwerenności parlamentu”. Parlament jest właśnie w pro-
to-liberalnym ustroju – wbrew współczesnemu rozumieniu – instytucją szerszą od pań-
stwa. W rzeczy samej, parlament obejmuje państwo, jako proceduralny suweren: To on 
jest nośnikiem common sense, to on ustanawia kontrakt (ale nie sensu stricto), bez którego 
państwo byłoby niczym, bo ono jest w istocie jego statutem, zwanym konstytucją.       
Fundamentalne zasady urządzenia systemu (nie szczegółowe ustawy) ustanawiane są 
przez samo społeczeństwo, domagające się tego, by być rządzonym tak, jak tego oczekuje. 

Parlament, niejako, to komisja trójstronna – połączona komisja najistotniejszych ele-
mentów systemu społecznego: gminu, arystokracji (elit) i państwa (odrębnego od nich 
wszystkich). 

Wedle „teorii tożsamości”, parlament tożsamy jest systemowi społeczno-
politycznemu, jako jego „próba” a nie reprezentacja sensu stricto. Sarnecki pisze:  

Supremacja parlamentu znajduje swe konstytucyjno-prawne uzasadnienie 
w wizji parlamentu jako swoistej personifikacji ogółu poddanych JKM. (…) 
nie jest więc supremacją którejś z najwyższych władz państwowych wobec 
pozostałych, gdyż parlament skupia najwyższe czynniki każdej z trzech 
władz.21  

Gmin to zasadniczo społeczeństwo, czy też naród. Mamy raczej do czynienie ze sto-
sunkiem swoistej identyczności miedzy Narodem a Izbą Gmin niż za stosunkiem reprezen-
tacji jednego czynnika przez drugi22. W tym aspekcie szerszej doktryny suwerenności 
w Zjednoczonym Królestwie, poszukiwać należy realizacji zasady suwerenności narodu. 

Arystokracja to szeroko pojęte elity społeczne, niekoniecznie tożsame z tzw. klasą po-
lityczną. To ludzie obdarzeni autorytetem, reprezentujący takie, bądź inne cnoty.             
To w ustroju współczesnego państwa demokratycznego: prawnicy (może korporacje 
prawnicze – obecność prawników w Parlamencie angielskim czyniła go od początku jego 
istnienia częściowo decyzyjnym23), dziennikarze, publicyści, filozofowie (wyższe war-

                                                 
21  P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2005, s. 25. 
22  Tamże, s. 26.  
23  G. M. Trevelyan, Historia Anglii, przeł. A. Dębnicki, Warszawa 1963, s. 311.  
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stwy tzw. „klasy paplającej”24), także oligarchowie, którym wielkie bogactwo zapewnia 
znaczny wpływ na procesy polityczne. 

Państwo to „korona”: osoba prawna – rządzona prawem i tylko nim – ucieleśniana 
pierwotnie przez monarchę, zajmująca się egzekucją prawa i jego rozwijaniem:  

[…] monarcha brytyjski, będący również czynnikiem składowym parlamentu 
[rozumianego funkcjonalnie], jest jednocześnie uosobieniem tzw. Korony. 
Korony, odpowiadającej kontynentalnemu pojęciu suwerennej władzy pań-
stwowej i posiadającej nieograniczone w swej istocie prerogatywy. Zasada 
suwerenności parlamentu wyraża więc jednocześnie ideę suwerenności pań-
stwa.25 

Państwo to, w swej istocie, nie tylko wykonuje prawo (ściga naruszenia i wykonuje 
orzeczenia sądu), nie tylko rozsądza kwestie sporne rękoma „królewskich lwów” – sę-
dziów – ale również formalnie to ono wydaje ustawy (acts) i precedensy, akty prawne 
ujednolicające system normatywny królestwa, przełamujące partykularyzmy lokalne, dla 
zbudowania prawa powszechnego (common law). Państwo wiec to rząd, tzw. „parlament” 
i sądy… 

 
Suwerenności parlamentu 

 
Choć doktryna mówi co innego – lokuje „Parlament” tam, gdzie nakazuje tradycja prawna 
– i wbrew narzekaniom Schmitta, tak naprawdę (faktycznie: funkcjonalno-strukturalnie) 
niewiele się zmieniło: Oczywiście, prawo formułowane jest de facto przez sam rząd, to 
jego kierunki wyznaczają debatujące siły społeczne. Państwo jest członkiem parlamentu 
w ten, przede wszystkim, sposób, że to jego głos jest ostatecznie decydujący (jako, że jest 
instytucją mającą pilnować nie-łamania konstytucji), i że jest arbitrem w debacie (wszak 
w UK spiker Izby Gmin tradycyjne był uważany za zausznika monarchy i mimo, iż sam 
pochodzi z jej składu, jest wypraszany na czas obrad komisji całej Izby26). Pozostałe 
„elementy” rozsądzają dopiero w wyjątkowych sytuacjach. 

Powróciliśmy, można rzec, poniekąd do czasów monarchii prawnej, kiedy to ustawy 
wydawało państwo (wtedy ucieleśniane przez osobę prawną monarchy). „Parlament” zo-
stał wchłonięty przez to państwo i postawiony obok rządu – samemu stając się, de facto, 
rządzącym. To sprawiło, że faktycznym (funkcjonalnym) parlamentem stał się znowu (jak 
w przypadku angielskiej suwerenności) cały system społeczny – a w szczególności społe-
czeństwo w swej sferze komunikacji społecznej (opinii publicznej, debat publicznych, 
itd.), przy paternalistycznym nadzorze państwa (pilnowania fair play, w tej honorowej 
rywalizacji idei), ale i pilnemu sugerowaniu się przezeń samej debacie (śledzeniu walki 
w celu ustalenia treści pożądanego prawa).  

                                                 
24  Zob. K. Fox, Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania, przeł. A. Andrzejewska, War-

szawa 2007, s. 237.  
25  P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw…, s. 25. 
26  E. Gdulewicz, W. Kręcisz, Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w:] W. Skrzydło (red.), Ustroje państw 

współczesnych, Lublin 2002, s. 32. 
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Przez demokratyzację systemów wyborczych, z jednej strony i obarczenie procedurami 
ustawodawstwa oraz obsadzania stanowisk (jako forum polityki partyjnej) – z drugiej, 
„parlamenty” „upaństwowiono”, wcielono do instytucji państwa (odrębnego od społe-
czeństwa). Można powiedzieć, że w wyniku tego zostały one skompresowane funkcjonal-
nie by się w nim zmieścić – okrojono znacznie z pierwotnej ich roli „sklepu z gadaniną”. 
Trafniejszym chyba jednak będzie stwierdzenie, że to raczej funkcja forum debaty przero-
sła tą, jakże skromną instytucję. W dobie rewolucji komunikacyjnej (od prasy masowej 
właściwie) debata rozpierzchła się po całym systemie (względnie najbardziej po społe-
czeństwie) – nie starczało jej miejsca w „upaństwowionym” „parlamencie”.  

Właściwy parlament dalej istnieje i to, śmiem twierdzić, dalej w takiej samej postaci 
proceduralnego suwerena, jak w swoich początkach (choć oczywiście w większej skali). 
Dalej jest czymś w rodzaju komisji trójstronnej państwa (polityków, będących funkcjona-
riuszami państwowej osoby prawnej), pospólstwa (zdroworozsądkowych proletariuszy 
wiedzy polityczno-ekonomiczno-prawnej: opinii publicznej) i elit (posiadaczy wiedzy: 
komentatorów, publicystów, specjalistów, profesorów, itp.). Dalej również działa raczej, 
jak ciało, bardziej doradcze dla państwa (kiedyś monarchy i jego ministrów), nośnik po-
czucia sprawiedliwości i tym samym wykładni umowy społecznej, wyrocznia w najistot-
niejszych kwestiach politycznych oraz baczny obserwator i krytyk funkcjonariuszy wła-
dzy. Działa na ultra-publicznym forum masowych i niszowych multimediów.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że rola „parlamentu” w systemie zmieniła się, do tego 
stopnia, że porzucił on funkcję, której był sublimacją (funkcja jednak pozostała, tyle, że 
pełnią ją inne wynalazki): Cóż taki los instytucji w ewolucji organizacji społecznych… 

 
Rodzaje SUWERENNOŚCI: 

 
Oto prowizoryczna typologia ujęć suwerenności, sporządzona na potrzeby referatu. 
Umożliwi ć ma ona usytuowanie przedstawionej tu koncepcji suwerenności proceduralnej 
parlamentu pośród innych koncepcji suwerenności: 
 
SUWERENNOŚĆ – ujęcia: 
� Ujęcie PRZEDMIOTOWE – suwerennym jest zestaw zasad o charakterze 

materialnym, z których wywiedzione mają być wszelkie reguły niższego rzędu 
i z którego wynikać mają decyzje indywidualne – np. 

� doktryna Rule of Law not of Men 
� „zasady sprawiedliwości” Rawlsa. 

� Ujęcie PODMIOTOWE – to pewien określony podmiot „produkujący” akty woli – 
rodzaje podmiotów: 
♦ Podmiot „SUBSTANCJALNY” – suwerenem jest zintegrowany byt 

substancjalny, obdarzony wolną wolą i zdolny do podejmowania decyzji – 
suwerenem jest OSOBA (indywidualna lub zbiorowa) – np.: 
� klasyczna doktryna suwerenności: monarchy, ludu 
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♦ Podmiot „RELACYJNY” – suwerenność ma charakter procedury 
„produkowania” aktów woli (zestawu zasada proceduralnych) – np.: 
� doktryna „suwerenności parlamentu” 
� „władza komunikacyjna” Habermasa  

  
Suwerenność proceduralna jako teoria nauki politycznej 
 
Podsumowując, uważam, że (zgodnie z powyższymi uwagami) należy rozróżnić ustawo-
dawstwo sensu stricto (decyzje) od parlamentaryzmu (debaty). Jestem zdania, że dawna 
angielska teoria suwerenności parlamentu jest jeszcze bardziej aktualna teraz – wraz z na-
staniem medialnej polityki deliberatywnej. Ponownie parlament jest sferą operowania 
przede wszystkim elit społecznych a nie wszystkich obywateli – parlament to nie całkiem 
agora – reprezentantów interesów społecznych (politycy, przedstawiciele organizacji spo-
łecznych – niby Izba Gmin) i z elit intelektualnych społeczeństwa (niby Izby Lordów). 

Teoria ta wymaga oczywiście dodatkowej pracy. W ostateczności mogłaby chyba być 
uznana za coś więcej, niż tylko życzeniowy projekt, choć wydaje się analogiczne do pro-
pozycji Habermasa27. Koncepcja ta mogłaby pretendować do roli paradygmatu, „oddaje 
sprawiedliwość” wszystkim czynnikom społecznym, rzeczywiście grającym rolę w tym, 
co można nazwać „uprawianiem suwerenności”. I tak, zasadniczy ciężar ustawodawczy 
spoczywa oczywiście na państwie z jego instytucjami. Jednakże wszystkie one wsłuchują 
się bardziej lub mniej uważnie (oraz w różnym charakterze), w głos pozostałych czynni-
ków społecznych. Klasa polityczna rezydująca w lwiej części w „Parlamencie” z winy 
zasady „demokratycznej reprezentacyjnej”, musi kierować się nastrojami społeczeństwa. 
Jak zwykle, wieloraki i nieproporcjonalnie wielki do liczebności wpływ na suwerenność 
posiadają elity (pojęcie wyzute z wartościowania) – niezależnie od tego, jak się ocenia ich 
jakość moralną, czy pragmatyzm. Wpływ ten jest tym większy, że to właśnie z tej grupy 
zwykle rekrutuje się klasa polityczna (jak kiedyś arystokratów król dobierał sobie za po-
magierów). Referat ten stanowi tylko szkic paradygmatu suwerenności proceduralnej par-
lamentu, która czeka jeszcze na szczegółowe opracowanie. Zdaję sobie sprawę, że bez 
niego propozycja ta naraża się na wiele zarzutów – szczególnie jakiegoś rodzaju „liberali-
stycznego uprzedzenia”. Ufam jednak, że uda mi się w niedługiej przyszłości przekształ-
cić w pełnowartościowy obraz w wysokiej rozdzielczości.  
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