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KAZIMIERZ WŁADYSŁAW KUMANIECKI PRAWNIK KONSERWATYWNY CZY LIBERALNY?

1. Kazimierz Władysław Kumaniecki należy do tych polskich myśli
cieli politycznych, którzy nadal pozostają zapomniani zarówno
przez tych, którzy badają kształt polskiej refleksji politycznej
i prawnej przed II wojną światową, jak i tych, którzy w III Rzeczy
pospolitej zajmują się kształtowaniem praktycznego wymiaru życia
wspólnotowego. Po szesnastu latach istnienia III Rzeczpospolita
nadal stoi przed problemem określenia własnej tożsamości, a co się
z tym wiąże podstawowego katalogu wartości, które miałyby stano
wić fundament dla jej bytu politycznego. Wartości, które nie tyle
wynikają z Ustawy Zasadniczej i innych aktów normatywnych lub
określonych założeń doktrynalnych, ile z rozpoznania prawdzi
wych celów wspólnoty politycznej, jaką - zdaniem wielu, także
współczesnych autorów - stanowi państwo. Konieczność budowa
nia własnej tożsamości zmusza do sięgnięcia poza trwający niemal
pól wieku okres myśli politycznej, która w znacznej mierze uza
sadniała sprawowanie władzy przez określoną opcję polityczną
albo posiadała wymiar opozycyjny wobec państwa utożsamianego
z rządem sprawowanym przez zwolenników orientacji różnej od
tradycyjnej. Dlatego obecnie, pragnąc zdefiniować własną świado
mość obywatelską, winniśmy sięgać do wielkiej spuścizny pozosta
wionej przez pokolenia ludzi kultury i nauki, kiedy budowano od
podstaw niepodległe państwo i kiedy, tak jak obecnie, wielkie naro
dowe poświęcenie mieszało się ze zwykłą ludzką małością i niepo
hamowaną ambicją polityczną. Idzie nie tyle o spoglądanie na mi
nione rozwiązania, ile o znąjdowanie problemów i zagadnień życia
społecznego i politycznego, które zmieniły się od tamtego czasu
niewiele, a często nie są dostrzegane przez rządzących, jak
i przez tych, do których, zgodnie z Konstytucją, należy władza
suwerenna, czyli przez członków „narodu politycznego”, zatem
przez wyborców. Wierząc w potrzebę ciągłego poszukiwania wła
snego stylu myślenia politycznego, Ośrodek Myśli Politycznej pra
gnie przybliżyć w niniejszym tomie dorobek przedwojennego praw
nika Kazimierza Władysława Kumanieckiego, zaliczanego do grona
ostatnich przedstawicieli „krakowskiej szkoły zachowawczej”.
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2. Kazimierz Władysław Kumaniecki urodził się 26 czerwca 1880 r.
w Radziechowie, miejscowości leżącej w powiecie Kamionka Strumilowa, w dawnym województwie tarnopolskim. Jego rodzicami byli
Jan Kumaniecki i Paulina z domu Grim1. Ojciec walczył
w węgierskiej „odsłonie" Wiosny Ludów pod dowództwem generała
Józefa Bema, za co został karnie wcielony do armii cesarstwa au
striackiego na 12 lat, by - po odpokutowaniu buntowniczego epi
zodu - zostać urzędnikiem w Złoczowie, gdzie Kazimierz Włady
sław skończy! gimnazjum i zdał egzamin dojrzałości. W 1889 r.
młody Kumaniecki wyjechał na studia do Krakowa i przez pierwsze
półrocze roku akademickiego 1898/99 uczęszczał na wykłady na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (tej najwięk
szej, najbardziej rozleglej i najwyżej szanowanej instytucji
w życiu Krakowa, większej od Zarządu miasta, od Kurii bisku
piej, jak pisał Stanisław Kot2), by wkrótce przenieść się na Wydział
Prawa i Administracji UJ, którego absolwentem został w 1902 r.3
Kumaniecki kształcił się u najwybitniejszych ówczesnych polskich
prawników, m.in. Franciszka Kasparka, Bolesława Ulanowskiego
i Edmunda Krzymuskiego, a z młodszego pokolenia u równie zna
komitych - Władysława Leopolda Jaworskiego czy Stanisława Es
treichera4. Na czas studiów przypadają jego pierwsze kontakty
z krakowskimi „neokonserwatystami”, m.in. właśnie z Jaworskim
i Estreicherem, które będą się rozwijać bardziej może na płasz
czyźnie osobistej i naukowej niż w ramach organizacji politycznej,
bowiem Kumaniecki nie wykazywał w tym okresie zainteresowania
działalnością polityczną.
20 sierpnia 1904 r. Kumaniecki zawarł związek małżeński z Ma
rią Orel-Osik, którego owocem była dwójka dzieci: Kazimierz Feliks
i Bogusława. Jako absolwent studiów prawniczych rozpoczął pracę
zawodową w krakowskim magistracie, w referacie spraw społecz
nych: w związku z tym zajęciem opublikował pierwsze teksty
o tematyce społecznej, m.in. W sprawie ochrony małoletnich
przed zbrodniami (1905), Szkolnictwo ludowe w Galicji wobec
analfabetyzmu (1906) i Pierwszy austriacki kongres ochrony
dzieci w 1907 (1907). Pracując jako urzędnik, Kumaniecki konty
nuował studia w zakresie prawa i statystyki, odbywając w 1905 r.
podróż do cesarstwa niemieckiego, by w Lipsku i Monachium po
znawać głównie zagadnienia prawa administracyjnego3. We wrze
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śniu 1908 r. zdał egzamin z ustawodawstwa oraz postępowania
administracyjnego i politycznego, co umożliwiło mu dalszy awans
urzędniczy. W 1910 r. jako nadetatowy kancypista został dyrekto
rem Miejskiego Biura Statystycznego6, kierował m.in. pierwszym
spisem ludności Krakowa po rozszerzeniu go o pobliskie gminy
(zgodnie z uchwalą Sejmu Krąjowego z listopada 1909 r. o tzw. wiel
kim Krakowie)’ i na jego podstawie przygotował pracę pt. Tymcza
sowe wyniki spisu ludności w Krakowie z 31. XII. 1910. Funkcja
pełniona przez Kumanieckiego związana jest z drugą obok prawa
administracyjnego dziedziną nauki leżącą w kręgu jego zaintereso
wań, mianowicie ze statystyką, której poświęcił kilka prac w języku
polskim i niemieckim (m.in, Studia z zakresu statystyki wędró
wek i Prawdopodobieństwo w statystyce - obie z 1909 r., czy Sta
tystykę Polską, napisaną wraz z Adamem Krzyżanowskim, z 1915 r.)8
i z zakresu której habilitował się, wygłaszając 6 maja 1911 r. referat
habilitacyjny (zrecenzowany przez profesorów Jaworskiego i Czerkawskiego) i otrzymując 1 października 1911 r. tytuł docenta pry
watnego wraz z prawem wykładania tego przedmiotu8. W tym cza
sie działał też aktywnie w krakowskich towarzystwach naukowych,
należał do grona założycieli Towarzystwa Filozoficznego oraz był
członkiem i prelegentem Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicz
nego10. Poza tym należał do Komisji Prawniczej AU i był czionkiemkorespondentem Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu“.
W 1913 r. docent Kumaniecki rozszerzył habilitację na dziedzinę
prawa administracyjnego: publikuje pracę Akt administracyjny.
Studia nad istotą aktu administracyjnego z uwzględnieniem
zasadniczego orzecznictwa austriackiego Trybunatu Admini
stracyjnego, która stała się podstawą habilitacji. Właśnie w tej
rozprawie można znaleźć pierwsze refleksje na temat istoty pań
stwa i prawa i jedyne w istocie teoretyczne przedstawienie poglą
dów Kumanieckiego z zakresu teorii prawa.
Dnia 28 sierpnia 1914 zostaje zabity arcyksiążę Ferdynand, co
staje się początkiem łańcucha wydarzeń prowadzących do wielkiej
wojny. Historia, a raczej c.k. ojczyzna upomniała się o docenta UJ,
wykładającego w tym czasie również w założonej w 1911 r. Szkole
Nauk Politycznych. Zmobilizowany 1 sierpnia 1914 r. w stopniu
porucznika c.k. armii12, do kwietnia 1916 r. pełnił służbę w twierdzy
krakowskiej (jednej z największych twierdz monarchii habsbur
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skiej) jako komendant dworca kolejowego. W pierwszym etapie
wojny Kraków był miejscem ciężkich walk, gdy w listopadzie 1914 r.
wojska rosyjskie podeszły pod samo miasto, ostatecznie jednak
walki ustały w tym rejonie po operacji gorlickiej z maja 1915 r. Odby
wając służbę wojskową, Kumaniecki znajdował czas na pracę na
ukową - na wiosnę 1915 r. przypadąją jego prace nad Statystyką
polską. Zapewne byl on świadkiem ożywienia życia politycznego
Galicji: utworzenia legionów i działań Naczelnego Komitetu Naro
dowego, jednak w związku z pełnioną służbą potencjalna aktyw
ność porucznika Kumanieckiego została poważnie ograniczona,
a działania konspiracyjne były mu całkowicie obce, skoro - jak
napisał później - trzeba było z jednej strony walczyć ze zrozu
miałą zresztą nieufnością miejscowej ludności'3, z drugiej stro
ny zaś bronić ją przed zapędami zaborcy. A do tej obrony po
trzeba było wiele rozumu i umiłowania wielkiej sprawy. [... ]
Przy tym wszystkim zaś musiało się umieć milczeć!14
W dniu 18 kwietnia 1916 r. Kumaniecki zmienił miejsce pobytu wyjechał na ziemie dawnego Królestwa Polskiego zajęte przez woj
ska państw centralnych, gdzie w ramach nowego przydziału pelnit
obowiązki przy Krajowym Komisariacie Cywilnym Wojskowego
Zarządu Okupacyjnego w Lublinie. Pozostał tam niemal do końca
wojny, dokumentując ten okres swego życia opublikowaną w 1927 r.
pracą Czasy Lubelskie. Wspomnienia i dokumenty (18IV1916-2
XI1918). Wspomnienia te są cennym źródłem, pozwalają bowiem
nie tylko rekonstruować jego biografię, ale także formułować opinie
na temat stosunku Kumanieckiego m.in. do sprawy polskiej oraz
pewnych cech jego osoby.
W nowym miejscu służby w Lublinie porucznik Kumaniecki po
czątkowo zajmuje się organizowaniem siły roboczej dla potrzeb
walczącej armii, wprowadzając - jak wspomina - „humanitarne
metody naboru” (zamiast wcześniej stosowanej metody, jaką była
łapanka mężczyzn, stosuje metodę dobrowolności i odpłatności)10.
Przez cały okres służby przeżywa dylematy osobiste, jak większość
Polaków w sytuacji związanej z wypełnianiem obowiązków w armii
zaborczej i to w momencie, gdy „sprawa polska" zaczyna nabierać
znaczenia: [...] zrozumiałem [...], jak ciężkim staraniem wprost
jest stanowisko Polaka w podobnej sytuacji jak moja. Mundur
wojskowy ciążył'3. Podobne wypowiedzi przewijają się przez cale
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Czasy lubelskie..w których można odnaleźć pewien sceptycyzm
wobec intencji dowództwa nie tyle austriackiego, ile sojuszniczego
(niemieckiego). Kumanieckiego można początkowo zaliczyć do
orientacji proaustriackiej, ale - podobnie jak inni - zwracał on
uwagę na niejednolite stanowisko państw centralnych wobec tzw.
sprawy polskiej, zauważąjąc w szczególności, że działania admini
stracyjne Niemców na ziemiach polskich wychodzą poza doraźne
działania okupacyjne i noszą znamiona aktów nastawionych na
realizację koncepcji Mitteleuropy17. Z wielką atencją wspomina
jednak Kumaniecki Akt 5 Listopada, który - zaczynając od słów
Auf Befehl Seiner Majestat - odczytał gen. Kuk, zapowiadając
utworzenie państwa polskiego. Porucznik Kumaniecki wskazuje
wprawdzie niedociągnięcia tego dokumentu, np. brak ustaleń doty
czących przebiegu granic, pisze jednak, że choć wątpliwości
wszyscy mieliśmy te same, przecież razem wszyscy rozumieli
śmy, że stal się, bądź co bądź, niezwykły fakt: Na rozkaz au
striackiego cesarza, austriacki generał wydobywa sprawę polską
na teren międzynarodowy, a austriacki podoficer wywiesza na
jego rozkaz polską chorągiew'*.
Wraz z tym aktem rozpoczyna się praca wszystkich Polaków
w mundurach państw centralnych na rzecz przyszłego państwa
mającego cieszyć się pewnym zakresem niezależności. Potem nad
chodzi jednak tzw. pokój brzeski, który ostatecznie podkopał kon
cepcję budowania autonomii w oparciu o państwa centralne na
rzecz pełnej niepodległości, co wobec ówczesnej sytuacji było real
ne. Kumaniecki, jak wszyscy Polacy, odebrał traktat jako zdradę:
gdy generał gubernator Stanisław Szeptycki i szef Zarządu Cywil
nego dr Jerzy Madeyski podali się do dymisji, a reszta Polaków
w mundurach austriackich dostrzegła odrębność interesów naro
dowych, Kumaniecki pisał: W tej chwili widać było jedynie na sali
Polaków obywateli i Polaków w mundurach, których wspólny
cios jeszcze bliżej zjednoczył'*. 7 października 1918 r. Kumaniecki
poznał treść orędzia Rady Regencyjnej, proklamującego utworzenie
Polski niepodległej i zjednoczonej. Wtedy zaczęty się dziwne cza
sy, pisze, kiedy upadły dwa największe domy panujące Europy
i spod gruzów powstało państwo polskie. Pod koniec października
został wysłany do Krakowa z misją do Polskiej Komisji Likwidacyj
nej w sprawie odblokowania transportu kolejowego przez Galicję.
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Kumaniecki wyjechał i nie wrócił już do Lublina. Po przyjeździe do
Krakowa wypełnił zadanie, rozmawiając z przedstawicielami PKL
w sprawie przywrócenia łączności kolejowej20, zarazem jednak udał
się do dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ Stanisława
Estreichera, który zatelegrafował do Lublina z prośbą o zwolnienie
profesora z obowiązku powrotu, a na jego pismo odpowiedział po
zytywnie już nie przedstawiciel armii austriackiej, lecz Komisarz
Rządu Polskiego21.
Wkrótce po przybyciu do Krakowa, zapewne pod wpływem at
mosfery pierwszych dni niepodległości, Kumaniecki zaangażował
się w prace Stronnictwa Prawicy Narodowej jako dyrektor jego
biura22. Nie było mu już jednak dane wypełnić tej funkcji, gdyż na
skutek „wewnętrznego przewrotu" w SPN stronnictwo uległo roz
wiązaniu i w jego miejsce powstało Stronnictwo Budowy Zjedno
czonej Polski, twór młodszego pokolenia krakowskich konserwaty
stów (w zarządzie nie znaleźli się ani Jaworski i Bobrzyński, ani
Kumaniecki)23. Profesor Kumaniecki (profesurę nadzwyczajną
otrzyma! od Senatu UJ 1 kwietnia 1917 r.24) wraca do pracy uni
wersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UJ i w Szkole Nauk
Politycznych, oddalając się od bieżącej polityki. W czasie wojny
z bolszewicką Rosją znów upominało się o niego wojsko: w maju
1920 r. został powołany do służby w Korpusie Sądowym, lecz dzięki
interwencji prorektora Stanisława Estreichera, który wskazywał na
potrzebę wykładów Kumanieckiego na Uniwersytecie, został zwol
niony z tego obowiązku25. W dniu 14 kwietnia 1919 r. został miano
wany przez Naczelnika Państwa profesorem zwyczajnym20. Kry
tycznie oceniąjąc początki II Rzeczpospolitej i przyjmowane w niej
rozwiązania ustrojowe (podzieląjąc zresztą w tym względzie na
stawienie innych przedstawicieli obozu konserwatywnego, bo
zwracąjąc uwagę głównie na brak równowagi egzekutywy i legisla
tywy oraz upartyjnienie państwa), publikuje w „Czasopiśmie Praw
niczym i Ekonomicznym" (Na drodze do stanowości i Co myśleć
o przyszłości socjalizmu?) oraz w piśmie „Wiek XX” (Z rozważań
nad zespoleniem dzielnic Polski)', obok artykułów w czasopismach
naukowych wydaje kilka opracowań z zakresu prawa administra
cyjnego: Ustrój państwowy władz administracyjnych na zie
miach polskich (1920), Ustrój władz samorządowych na zie
miach polskich w zarysie (1921) i Administracja szkolna (1921),
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oraz historii: Strategia wielkiej wojny 1914-1918 (1921) i obszer
ny Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa
polskiego... na tle rozwoju historycznego wypadków 1912-1919
(1920). Należy również, obok m.in. Mariana Zdziechowskiego
i Stanisława Estreichera, do grona autorów, których teksty złożyły
się na tom O naprawę Rzeczypospolitej (1922), zawierający ważne
głosy w dyskusji nad problemami odrodzonego państwa.
W 1921 r. został dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ.
Gdy w 1922 r.27 przestał pełnić tę godność, sytuacja młodej Rzecz
pospolitej stabilizowała się: po pokoju ryskim, powstaniach ślą
skich, plebiscytach i „akcji wileńskiej” gen. Żeligowskiego zostały
względnie uporządkowane sprawy graniczne; także w polityce
wewnętrznej pojawiały się pozory stabilności (uchwalono konsty
tucję, kadencja Sejmu Ustawodawczego dobiegała końca, Polacy
mieli wybrać po raz pierwszy dwuizbowy parlament w pełnym skła
dzie, zaś Zgromadzenie Narodowe - pierwszego prezydenta RP).
W sytuacji określanej przez rozwiązania przyjęte w konstytucji
marcowej i świadomość polityków ukształtowaną w służbie mo
carstw zaborczych lub w konspiracji brakowało jednak stabilności
politycznej. W ciągu trzech lat niepodległości (do końca 1922 r.)
Rzeczpospolita miała 10 premierów; bez stabilnej większości
w parlamencie, za to z kłótliwością polityków, przesilenia rządowe
były na porządku dziennym. Po dymisji rządu Ponikowskiego
w czerwcu 1922 r., rozpoczyna się kolejne przesilenie rządowe. Po
prawie dwumiesięcznej próbie sil pomiędzy partiami i Naczelni
kiem Piłsudskim, 31 lipca 1922 r. uzyskał legitymację gabinet kra
kowskiego bakteriologa Juliana Nowaka28. Wobec niemożliwości
realizacji nadziei Piłsudskiego na objęcie resortu Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego przez Artura Śliwińskiego, kierował nim
sam premier Nowak29, aż do 21 sierpnia 1922 r., gdy na to stanowi
sko został powołany Kazimierz W. Kumaniecki30. Angażując się
w bieżącą politykę, musial on doświadczać ataków, choćby ze stro
ny Adolfa Nowaczyńskiego, który w „Myśli Narodowej”, piśmie o nie
najwyższym w tym czasie poziomie, pisał m.in.: Bakteriolog Nowak
zaraz wyciągnął za sobą prof. dr. Kumanieckiego. Także kon
serwatystę z takiego gatunku konserw, który ogromnie smakuje
na Nalewkach, za którymi przepadają Wyzwoleńcy, Stapinczerzy, Thugutterzy, Enpierniki i Pepejsy [...]. Dr prof. Kumaniec-
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ki za sobą zacznie wciągać po drabinie sznurowej 160 krakauerów [...]. Nie mam, oczywiście, nic a nic przeciw prof. dr. Kumanieckiemu. Świetnie dyrygował ongiś krakowskim „bahnhofem", to sobie da radę z tą bagatelą oświatową. Głowa istotnie
jasna, człek pracowity, pracowicie fałszował też i naginał praw
dę historyczną w dziełku pt. „Zbiór dokumentów do powstania
itd.”. Niech mu ziemia będzie lekką. Ale krakowiakom wolno
I-]31-

W okresie urzędowania minister Kumaniecki kieruje bieżącą
działalnością resortu, pod jego nadzorem toczy się kolejna faza
rozmów z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej w sprawie kon
kordatu, uczestniczy także w opracowywaniu administracyjnego
urządzenia ziem Galicji Wschodniej (nadanie stałej administracji
temu terenowi wraz z samorządem było jednym z warunków uzna
nia jego przynależności do Rzeczpospolitej przez Radę Ambasado
rów). Kumaniecki obserwuje scenę polityczną w trakcie kampanii
wyborczej, widzi niski poziom dyskusji politycznej, śledzi „krzykliwe
wiece”, pobicia i wzajemne ataki, których pełne były ówczesne
gazety. Po wyborach, w jeszcze gorszej atmosferze, Zgromadzenie
Narodowe dokonało elekcji pierwszego prezydenta. Rząd Nowaka
podał się do dymisji 14 grudnia 1922 r. Prezydent Narutowicz
przyjął ją, zlecił jednak dalsze działanie gabinetu do czasu powo
łania nowego rządu32. Kumaniecki, m.in. obok ministra sprawiedli
wości Wacława Makowskiego, towarzyszył Narutowiczowi w zwie
dzaniu wystawy w „Zachęcie” i był świadkiem tragicznego końca
pierwszej polskiej prezydentury33. To doświadczenie ukształtowało
zapewne w oczach ministra obraz polskiego parlamentaryzmu jako
systemu, w którym wolność, a raczej samowola dominuje kosztem
czynnika władzy i zarazem czynnika ładu.
Po powrocie do Krakowa, profesor kontynuuje działalność na
polu naukowym i pedagogicznym. Wykłada statystykę i prawo ad
ministracyjne głównie na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ale
naucza także w Szkole Nauk Politycznych (do 1927 r.) i w Wyższym
Studium Handlowym. Dużo publikuje: w 1923 r. wydaje pracę
Z rozważań nad ustrojem administracyjnym państw zachod
nich, rok później ogłasza rozszerzone wydanie zbioru dokumentów
z okresu powstania państwa polskiego (Odbudowa państwowości
polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 - styczeń 1924) i bierze
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udział w Ankiecie Konstytucji 21 marca 1921 (redagowanej przez
Jaworskiego, w której zamieszcza dwa artykuły: Centralizm i de
centralizacja oraz Trzy konstytucje)', publikuje również artykuły
w „Czasopiśmie Prawniczym i Ekonomicznym”, „Przeglądzie Poli
tycznym” i „Gazecie Administracji i Policji Państwowej", w których
analizuje przemiany modeli państw współczesnych, a co za tym
idzie zmiany kształtu administracji. W 1925 r. profesor Kumaniecki
został członkiem Trybunału Kompetencyjnego, rozstrzygającego
spory pomiędzy organami administracji a sądami. We wrześniu
1928 r. minister spraw zagranicznych August Zalewski wyznaczył
go na członka Sądu Rozjemczego Polsko-Czechosłowackiego, powo
łanego na mocy umowy pomiędzy rządami obu krąjów w 1925 r.34
Na początku lat 30. XX w. Kumaniecki znów mocniej włączył się
w życie publiczne: w 1931 r. został ponownie Dziekanem Wydziału
Prawa i Administracji UJ, w tym też okresie powraca do samorządu
krakowskiego, jednak nie w charakterze urzędnika, lecz jako radny.
Gdy w lutym 1931 r. wojewoda małopolski rozwiązał reprezentację
gminną miasta Krakowa, wskazując na nieudolność i na niewypelnianie obowiązków (Rada m.in. nie przedkładała sprawozdań bu
dżetowych przez trzy lata35), powierzając wykonywanie jej zadań
prezydentowi miasta i tzw. Radzie Przybocznej, Kumaniecki nie
tylko uczestniczył w jej pracach jako przewodniczący Sekcji Praw
niczej30, ale kilka miesięcy później skutecznie optował za wprowa
dzeniem bardziej stabilnego i przejrzystego rozwiązania przez
powołanie Tymczasowej Rady Miejskiej, posiadającej uprawnienia
Rady z wyboru37. W grudniu 1933 r., w związku z wejściem w życie
nowej ustawy samorządowej, w Krakowie zostały przeprowadzone
pierwsze wybory do Rady Miasta oparte o pięcioprzymiotnikowe
prawo wyborcze zamiast systemu kurialnego. Kumaniecki został
radnym z listy nr 1 (lista sanacyjna Bezpartyjnego Bloku Pracy
Gospodarczej) i zasiadał w Radzie do czasu nowych wyborów (tzn.
do grudnia 1938 r.)38. Kumaniecki uczestniczył aktywnie w pracach
Rady: m.in. po rezygnacji prezydenta Beliny-Prażmowskiego zgłosi!
kandydaturę jego następcy Michała Kaplickiego39, był przewodni
czącym Komisji Finansowo-Budżetowej i Miejskiej Komisji Teatral
nej, wchodził też w skład Komisji Regulaminowo-Prawniczej i Sta
tystycznej40. Do pracy podchodził bardziej jako urzędnik niż jako
polityk, obce mu było rozpolitykowanie, które szczególnie raziło go
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na szczeblu samorządu (musimy [... ] skupić swe sity - pisał dla utrzymania finansów miejskich na stopniu wskazanym
wspólnymi potrzebami ludności naszego miasta. Tej ludności
bowiem takie czy inne światopoglądy w rzeczy samej tak wiele
nie obchodzą. Kto myśli inaczej, ten się ludzi. Ludność chce mieć
możliwe chodniki, wodę, światło itd. I to jest naprawdę to, co się
nazywa rzeczywistością4'). W tym okresie nadal byt związany
z krakowskim środowiskiem konserwatywnym skupionym wokół
„Czasu”, często brał udział w tzw. obiadach „Czasu”, czyli okreso
wych spotkaniach ludzi tego środowiska dyskutujących o różnych
kwestiach, a relacjonowanych na lamach tego dziennika.
Gdy we wrześniu 1933 r. w Bratysławie odbywał się 1 Zjazd
Prawników Słowiańskich, Kumaniecki został jego przewodniczą
cym, jednak na skutek choroby nie mógł się wywiązać z obowiązku,
przedstawiając referat przez radio42. W tym czasie publikuje
znacznie rzadziej: jest współautorem i wspólwydawcą księgi ku
czci zmarłego Jaworskiego (Wł. L. Jaworskiego życie i działalność
z 1931 r.), w której rozpatruje dorobek tego prawnika w zakresie
prawa administracyjnego43, ogłasza broszurę Wychowanie państwowo-obywatelskie (1932), wskazując na potrzebę wychowania
w duchu państwowym jako na jeden z głównych czynników siły
państwa, wreszcie publikuje dwa krótkie artykuły: Na powracają
cejfali44 i Nowe elementy w prawie pracy45.
Rozwiązania przyjęte w konstytucji kwietniowej odpowiadały
poglądom Kumanieckiego, były bowiem - w jego przekonaniu podstawą systemu stabilnego, będącego wyrazem rozsądku i umiaru
na tle przemian współczesnego państwa, których przykłady odnaj
dował nie tylko w III Rzeszy czy ZSRR, ale także w Republice Au
striackiej. To w systemie kwietniowym władza i wolność nie tylko
godzą się ze sobą, ale - co więcej - są wzajemnymi dla siebie
gwarantkami45, pisał w komentarzu, który ukazał się wraz
z tekstem konstytucji jako Nowa konstytucja polska (pierwsze
wyd. 1935, wyd. drugie pt. Ustrój państwa polskiego 1937). Po
śmierci marszałka Piłsudskiego i tzw. przewrocie w środowisku
sanacyjnym, Kumaniecki wsparł obóz „nowej sanacji" skupionej
wokół marszałka Śmigłego-Rydza i prezydenta Mościckiego bar
dziej bezpośrednio niż to czynił w stosunku do SPN czy BBWR: 17
kwietnia 1937 r., na zebraniu organizacyjnym Sekcji Miejskiej Obo
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zu Zjednoczenia Narodowego w Krakowie, Kumaniecki znalazł się
w składzie - wyznaczonej przez pik Adama Koca - Rady Zarządu4’.
W 1939 r., roku wybuchu wojny, profesor Kumaniecki nie tylko
ogłosił rozprawę Między ideałem, tradycją a rzeczywistością,
w której wyłożył program reformy studiów prawniczych (postulat
porzucenia ideowych przesłanek dotychczasowego systemu kształ
cenia prawników rodem z XIX w., czego wyrazem była dominacja
prawa cywilnego wobec prawa administracyjnego, oraz uznanie, że
właśnie prawo administracyjne uczy studenta kontaktu z rzeczywi
stością, odgrywając w państwie naczelną rolę48), ale także wydal
podręcznik prawa administracyjnego pt. Zarys ustroju, postępo
wania i prawa administracyjnego w Polsce (napisany wraz
z dwoma uczniami: prof. Szczęsnym Wachholzem i prof. Jerzym
Langrodem), dający pełny obraz ustroju państwa tuż przed tra
gicznym wrześniem 1939 r. Po klęsce, w październiku 1939 r. Kra
ków znalazł się w granicach Generalnego Gubernatorstwa, w któ
rym wkrótce rozpoczęto praktyki okupacyjno-represyjne w niespo
tykanym wcześniej zakresie. Środowisko akademickie Krakowa
miało ich doświadczyć jako jedne z pierwszych: 6 listopada 1939 r.
o godzinie 12.00 w Collegium Novum odbył się „wykład" o stosunku
III Rzeszy do spraw nauki, zakończony wywózką 200 pracowników
naukowych UJ do Sachsenhausen. Profesora Kumanieckiego nie
było wśród nich. Na pytanie, dlaczego, odpowiedzi udziela profesor
Gwiazdomorski: W ów pamiętny poniedziałek wyszedłem z domu
około 10 rano z zamiarem załatwienia kilku spraw, a potem
udania się na Uniwersytet na ów wykład Mullera. Prawie punk
tualnie o godz. 12 szedłem ulicą Gołębią od ulicy Wiślnej
w kierunku Uniwersytetu. Nagle ulicą Jagiellońską (od ulicy
Szewskiej) zajechały przed Uniwersytet policyjne samochody
ciężarowe, z których wyskoczyła duża ilość policjantów niemiec
kich. Niektórzy z nich weszli w ulicę Gołębią i zawrócili wszyst
kich przechodniów - a między innymi i mnie - w stronę ulicy
Wiślnej. W tej chwili minął nas prof. Kumaniecki, oświadczając,
że on idzie do domu, ponieważ pod wrażeniem niesamowitego
zjawienia się policji niemieckiej zrobiło mu się słabo'0.
Podczas wojny profesor nie do końca wycofuje się z życia spo
łecznego. Gdy jego syn, prof. Kazimierz Feliks Kumaniecki, działał
aktywnie w podziemiu, ojciec związał się z konspiracyjnym środo
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wiskiem organizacji „Unia” Jerzego Brauna (wiek i stan zdrowia
nie pozwaląją mu jednak na duże zaangażowanie)30. W tym czasie
pracował również nad zbiorem modlitw polskich i opracowaniem
materiałów do pracy na temat klęski wrześniowej01. Dnia 1 lipca
1941 r. niespodziewanie zmarl w Krakowie w wieku 61 lat i został
pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

3. Refleksja polityczna i prawna Kazimierza Władysława Kumanieckiego, choć mieszcząca się w szeroko pojętym nurcie myśli
zachowawczej, nie da się jednoznacznie zaklasyfikować. Jest to
spowodowane głównie nieprecyzyjnością pojęcia „konserwatyzm”,
z którym kojarzone są rozmaite stanowiska nawiązujące tak do
odmiennych przecież tradycji św. Tomasza i św. Augustyna, jak
i do koncepcji pozytywistycznych. Na niejednoznaczność desygnatów konserwatyzmu nakłada się tradycja i doświadczenie poszcze
gólnych wspólnot narodowych, w których tworzą poszczególni
autorzy, co sprawia, że np. konserwatyzm brytyjski różni się
znacznie od konserwatyzmu wyrosłego na gruncie doświadczeń
narodu francuskiego czy niemieckiego. W to niejednorodne „zja
wisko konserwatyzmu” doskonale wpisuje się dorobek Kumanieckiego, który nie korzysta bezkrytycznie z jednej doktryny filozo
ficznej czy prawniczej, lecz uwzględnia elementy czerpane z roz
maitych nurtów, często wobec siebie antagonistycznych. Z jednej
strony, Kumaniecki w znacznym stopniu korzysta z ustaleń twórcy
solidaryzmu prawniczego Leona Duguit, by następnie uzupełnić te
wątki krytycznymi uwagami mającymi swe źródło głównie w arystotelesowskiej tradycji prawa naturalnego. W innych miejscach na
tomiast, co może się wydawać paradoksalne, krakowski profesor
poddaje się w pewnym zakresie sugestiom „intuicji" romantycznej
o zabarwieniu mesjanistycznym, które wymykają się racjonalnej
argumentacji, wkraczając w ten sposób w sferę subiektywnego
przeczucia.
Pierwszym aspektem refleksji Kumanieckiego jest jego postawa
wobec wszelkich teorii społecznych, a przede wszystkim wobec
możliwości ich stosowania w „żywym” organizmie społecznym.
Przedwojenny zachowawca podzielał sceptycyzm przecież nie tylko
krakowskiej „szkoły konserwatywnej" wobec epistemicznych zdol
ności natury ludzkiej: człowiek nie mógł obserwować wszystkich
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faktów i przeprowadzić uogólnienia w sposób nie naznaczony pięt
nem pomyłki, a nawet jeśliby mógł, to i tak jego wnioski nie będą
przekladalne na życie społeczne, gdyż organizm społeczny jest
czymś zasadniczo innym niż nierozumny i nie posiadający woli
organizm biologiczny52. W tym miejscu Kumaniecki powtarza! daw
ny zarzut Jonathana Swifta wobec myślicieli oświeceniowych, któ
rzy przemienili politykę w naukę™, znoszących sferę metafizycz
nej powinności człowieka (jako przedstawiciela danego gatunku
i członka wspólnoty) na rzecz faktu i czyniących właśnie „sferę
faktu” fundamentem normatywnym społeczeństwa, posiłkując się
przy tym różnymi koncepcjami umowy społecznej jako uzasadnie
niem wszelkiej zwierzchności wspólnoty nad jednostką.
Relacje między teorią i praktyką w życiu społecznym rozpatry
wał Kumaniecki na podstawie zagadnienia stosunku zachodzącego
między sferą rzeczywistości i sferą światopoglądów przynależną
dziedzinie kultury51. W jego przekonaniu rzeczywistość to obszar
działania obiektywnych praw, niezależnych od podmiotu poznają
cego, który również jest częścią rzeczywistości i jest przez nią
uwarunkowany. Krakowski profesor odrzucał więc nowożytne
przeciwstawienie podmiotu przedmiotowi, próbując wskazać ścisły
związek łączący myślące „Ja” i otaczający je świat”. To myśląca
i poznająca jednostka tworzy już zsubiektywizowaną sferę myśli
szukającej zorientowania się w wielkich problemach i próbują
cej znaleźć odpowiedź, opartą na pewnej, jako całość logiczna,
mniej lub więcej zadawalającej konstrukcji’6. Ewolucja w dzie
dzinie światopoglądów, ich ścieranie się z sobą, to objaw życia
i siły57. Skoro historia myśli ludzkiej to dzieje ścierania się od
miennych wizji człowieka i społeczeństwa kształtujące rzeczywi
stość, to jakie jest zadanie polityki? Z pewnością nie jest ona dzie
dziną, w której mogą być realizowane systemy oparte na przyjmo
wanych a priori zasadach, lecz raczej dziedziną, dla której wy
znaczników należy szukać w potrzebach wspólnoty. Polityka opar
ta wyłącznie o doktrynę jest eksperymentem, jakim jest np. komu
nizm, uzasadniany wątpliwą teorią, a nie „realnością współżycia
ludzi"1’8. Walka pomiędzy „ideologiami” może prowadzić do tego, że
życie staje się [...] piekłem, w którego grozie zgaśnie światło
każdej doktryny, choćby najjaskrawiej płonące’". Kumaniecki
zajmuje zatem stanowisko pośrednie między skrajnym empiry-
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zmem a idealizmem proweniencji heglowskiej, nie postrzegając
świata społecznego w perspektywie materialistycznej; nadaje głęb
szy sens rzeczywistości, która uwzględnia człowieka również
w wymiarze etycznym i religijnym. Polityka oparta o coś innego niż
rozpoznana natura człowieka i społeczeństwa jest błędna, nieza
leżnie od tego, czy punktem oparcia jest dla niej zespól konwen
cjonalnych „zasad naukowości", czy też np. doktryna walki klas.
Jak wspomniano, Kumaniecki formułuje podstawowe założenia
filozofii prawa, pozostając na gruncie solidaryzmu prawniczego,
będąc jednak krytycznym spadkobiercą tej „szkoły”. Za Duguitem
definiuje reguły prawne jato ze swej genezy i swej istoty reguty
społeczne60, w zasadniczym kształcie tworzące się niezależnie od
czyjejkolwiek woli, w toku spontanicznego współżycia jednostek
w ramach społeczności61, odrzucając tym samym wszelkie teorie
mówiące o woli prawodawcy jako wyłącznym źródle norm praw
nych. Kumaniecki rozpoznaje więc zagrożenia niesione przez pozy
tywizm prawniczy, który po odrzuceniu metafizycznego uzasad
nienia prawa traktuje wolę organów państwa jako jedyne źródło
norm (w stosunku do tak ujętych norm brak kryteriów oceny mate
rialnej prawa, a wartościowanie z punktu widzenia formalnego
prowadzi do utożsamienia prawa z silą)02. W analizach Kumanieckiego i Duguita dotyczących reguły społecznej reguła prawna wyni
ka z faktu współżycia jednostek i ma podłoże czysto psychologicz
ne, zlokalizowane w świadomościach poszczególnych jednostek,
przez co jest subiektywna, ale jednocześnie powszechna, gdyż jest
ugruntowana na jednym fakcie, mianowicie solidarności społecz
nej63. Reguła społeczna powstąje w świadomości jednostki, ale
świadomość ta jej nie tworzy, treść tę ustala społeczeństwo, nie
będące jednak jej wyłącznym kreatorem nawet u Duguita. Wspólno
ta stosuje raczej faktyczną ogólną zasadę solidarności społecznej
do konkretnych przypadków:'Reguła społeczna jest niezmienna
w swej zasadzie naczelnej, a nieskończenie zmienna w swych
zastosowaniach6*. Duguit nie uzasadnia dalej tej reguły, jedynie
stwierdza ją jako fakt, bez którego społeczeństwo nie istniałoby
i nie rozwijałoby się. Pytanie: czy skłonności przyrodzone są fun
damentem solidarności społecznej?, prowadzi, zdaniem Duguita,
do wykroczenia poza nauki pozytywne.
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Podstawowymi pojęciami, jakich Kumaniecki używa do opisu
porządku prawnego, społeczeństwa i państwa, są: obiektywny
porządek prawny i „autorytet"66. Przez obiektywny porządek
prawny rozumiemy ogół norm prawnych, pisze. Nie rozumiemy
jednak przez to samej tylko sumy przedmiotowych norm praw
nych, lecz całokształt ich treści normującej poddane im zjawiska
społeczne66. Dwie są zatem płaszczyzny występujące w obiektyw
nym porządku prawnym, na które zwraca uwagę przedwojenny
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszą z nich jest płasz
czyzna przedmiotowych norm prawnych, którą w innym miejscu
określa mianem przedmiotowego porządku prawnego, będącego
porządkiem prawnym sensu stńcto, w stosunku do którego moc
twórczą posiadają jedynie organy „autorytetu państwa". Drugą
płaszczyzną w ramach obiektywnego porządku prawnego jest to
wszystko, co poprzedza formalne ustanowienie reguły prawnej i co
wyznacza zasady tworzenia normy przez ustawodawcę, tj. pierwot
ne wobec normy pozytywnej reguły społeczne, które można określić
treścią normy przedmiotowej, podlegającą ciągłemu rozwojowi
historycznemu07. Oba elementy, przedmiotowy porządek prawny
i jego społecznie wyznaczana treść, współistnieją, wzajem się wa
runkują i kształtują, przy czym płaszczyzna społeczna jest pier
wotna wobec pozytywnej jako ta, która odnosi się bezpośrednio do
potrzeb ludzkich wynikłych ze współżycia w ramach związku spo
łecznego68. Porządek pozytywny wypływa niejako z porządku spo
łecznego, ale również go w pewnym (ograniczonym) zakresie
kształtuje, ponieważ ustawodawca nie tylko przekłada reguły spo
łeczne na reguły prawne (jak chcial Duguit), ale i tworzy normę
prawną (działa przez akt, gwarantujący ciągły rozwój organiza
cji, a więc przez akt, wypływający z obserwowania celu organi
zacji i warunków jej bytowania69). Widzimy więc, że Kumaniecki
przeznaczył kreatorowi normy prawnej funkcję aktywną, wprowa
dzając ponadto aspekt celu organizacji jako element, który ma nim
powodować w trakcie tworzenia poszczególnych norm prawnych.
Obiektywny porządek prawny nie jest „realnie istniejącym by
tem”, lecz pojęciowo ujętą zasadniczą treścią ogółu norm praw
nych uprzedmiotowiających przejawiające się procesy kolektywno-psychologiczne ze względu na ciągły rozwój organizacji
społecznej76', jest to zatem zespól norm, które pojawiają się w urny-
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slach jednostek, pozostając zasadniczo poza ich indywidualną
świadomością'1. Reguła prawna jako reguła społeczna ma swoje
źródło w pojęciach kolektywno-psychologicznych, które są zazwy
czaj reakcją na zmiany zachodzące w świecie otaczającym jed
nostki identyfikowane z rozwojem społecznym. Powstawanie tych
pojęć jest w istocie zastosowaniem ogólnej zasady solidarności
wynikającej ze współżycia jednostek do zmieniających się warun
ków, jakby wyrazem instynktu samozachowawczego organizacji
uprzedmiotawiającej te pojęcia, tzn. wcielającej je do obiektywnego
porządku prawnego za pośrednictwem stworzonej na bazie tych
pojęć reguły prawnej. Duguit, wskazując analogiczną przyczynę
tworzenia reguł prawnych, nie uznawał konieczności formalnego
wcielenia danej normy w postać aktu prawnego (o prawnym cha
rakterze normy stanowiła świadomość konieczności zorganizowa
nej reakcji przeciwko gwałcicielowi normy). Rozwój obiektywnego
porządku prawnego miał zatem polegać na zmianie warunków
powodujących odpowiednie procesy w społeczeństwie, które nadaje
poszczególnym normom szczególną rangę przez ujęcie ich w „prawie
formalnym", co - w przekonaniu Kumanieckiego - jest wyrazem
obdarzenia danej reguły społecznej sankcją zorganizowanej wspól
noty powodującej się instynktem samozachowawczym'2. Zmiana
norm w obrębie obiektywnego porządku prawnego jest zawsze
jednostajna i ewolucyjna, co wynika ze społecznego i niejako pozaświadomego charakteru norm formujących swoją treść poza wolą
tak jednoosobowego suwerena (monarchy), jak i „zwierzchnika
demokratycznego” („narodu politycznego"), który ujawnia swą
wolę już to w akcie wyborczym, już to w referendum lub plebiscy
cie. Nie jest tedy możliwe, by w jednym momencie mógł zostać
przewartościowany cały przedmiotowy porządek prawny ujęty
w ramy obiektywnego porządku prawa, wykluczającego przecież
arbitralność tworzenia norm, zmienianych wszak zawsze z uwzględ
nieniem dotychczasowej treści obiektywnego porządku prawnego73
(nowa reguła tworzona jest zatem w ramach dotychczasowego
porządku i interpretowana w normie z jego punktu widzenia przez
tych, którzy działają na rzecz zachowania porządku obiektywnego
prawa, tj. przez sędziów).
Kumaniecki prezentuje inny jeszcze aspekt tworzenia reguły
prawnej. Jak wskazano, kładzie on nacisk na twórczą rolę organów
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państwa w dziele kształtowania prawa; organy te, inaczej niż
u Duguita, nie są tylko translatorem reguły społecznej na przepisy
prawa pozytywnego. Wbrew francuskiemu solidaryście, krakowski
profesor wskazuje zwłaszcza na ustawodawcę jako tego, który
nadąje charakter prawny określonej regule społecznej w ramach
obiektywnego porządku prawnego. Kumaniecki wskazuje jednak na
twórcę przepisu pozytywnego nie tylko jako na „tłumacza" reguły
społecznej, ale traktuje go jako tego, który kreuje prawo przez akt
wypływający z obserwowania celu organizacji i warunków jej
bytowania’'. Takie stanowisko jest konsekwencją użycia i określo
nego rozumienia przez Kumanieckiego pojęcia autorytetu, katego
rii kluczowej w jego rozważaniach poświęconych problemowi urze
czywistnienia porządku prawnego jako potrzeby umożliwienia
aktu\ W koncepcji Kumanieckiego pojęcie autorytetu występuje
na dwóch płaszczyznach: społecznej i prawnej. W pierwszym zna
czeniu autorytet jest wynikiem organicznej budowy społecznej,
natomiast w drugim podstawą zwierzchnictwa prawnego państwa
nad jednostkami i organizacjami niższego rzędu występującymi
w ramach wspólnoty. By uchwycić problem zwierzchności autory
tetu, konieczne wydaje się wyjście od tego, czym dla Kumanieckie
go jest społeczeństwo i w jaki sposób wylania się z niego ta katego
ria w znaczeniu społecznym. Ponad mnóstwo różnorodnych wy
obrażeń kolektywno-psyekologicznych, pisze krakowski prawnik,
wznosi się najpotężniejsze z nich, mianowicie świadomość
przynależności do organizacji społecznej, poczucie, że człowiek
jest [...] istotą społeczną'6. Organizacja społeczna jest faktem
pierwotnym i koniecznym. Na „poczucie społeczne” poszczegól
nych jednostek wpływają dwojakiego rodzaju czynniki: po pierwsze,
czynniki filogenetyczme („wspólnotowe”), odnoszące się do kon
kretnego dziedzictwa społecznego, które, przechodząc drogą
dziedziczenia przez bardzo wielki szereg pokoleń, wykształciły
w człowieku atawistycznie instynkt społeczny11', po drugie, czyn
niki, które Kumaniecki umiejscawia na poziomie indywidualnym,
nazywając je pierwiastkami ontogenetycznymi, które wzmacniają
jedynie wykształconą filogenetycznie świadomość drogą indywi
dualnego doświadczenia1*. Mimo tezy, zgodnie z którą instynkt
społeczny kształtuje się ewolucyjnie w rozwoju historycznym, Ku
maniecki przyjmuje jednak, że świadomość przynależności do
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społeczności jest faktem pierwotnym i koniecznym, a genetycznie
i historycznie najpierwszym'*. Tak więc „poczucie społeczne”,
rozwijające się i zmieniające historycznie, było na początku tym, co
sprawiło, że ludzie zaczęli współżyć w ramach wspólnoty politycz
nej. Nie umowa społeczna zatem, lecz raczej poczucie współzależ
ności, nie czyjaś wola, ale pojmowany klasycznie przedspoleczny
instynkt lub wspólnotowa skłonność stanowi genezę wspólnoty,
natomiast pierwiastki filogenetyczne i ontogenetyczne rozwijąją
jedynie to poczucie, ukonkretniają je w poszczególnych miejscach
i określonym czasie, nadając mu zmienną formę, zawsze jednak na
nim ugruntowaną i z niego wywodzoną. U podłoża społeczności
tkwi ponadto instynkt samozachowawczy, wiązany jedynie z po
trzebą zachowana organizacji, nie odnoszony zaś do kwestii roz
woju, choć go warunkujący.
Celem rozwoju organizacji jednostki spontanicznie wytwarzają
reguły społeczne, zrazu jednak tylko potencjalnie istniejące, po
trzebujące do swego urzeczywistnienia aktu autorytetu. W społe
czeństwie wytwarza się wewnętrzna struktura organiczna, w ra
mach której tworzy się hierarchia, jednak nie na zasadzie prawa
„siły”, jak chciai - zdaniem J. Kalinowskiego - Duguit, odrzucający
na tym gruncie wszelkie pojęcie zwierzchnictwa80, lecz w oparciu
o instynkt społeczny i samozachowawczy, umocniony przez kon
centrację wiązaną z autorytetem. Instynkt społeczny i samoza
chowawczy bez koncentracji mógłby wywołać co najwyżej tytko
pewne odruchy [...]. W braku silnej koncentracji w indywidual
nych władzach psychicznych tworzy się w organizacji kolektyw
nej pojęcie autorytetu. Ten proces prowadzi do wytworzenia się
w obrębie organizacji społecznej drugiej organizacji, słabszej
ilościowo [...], lecz tym samym o silniejszej koncentracji prze
jawów psychiczno-kolektywnychVi. Zdaniem Kumanieckiego w każ
dej organizacji społecznej wytwarza się więc autorytet w sensie
społecznym, tj. elita. Proces jej wyłaniania ma charakter naturalny,
zachodzi on w każdej społeczności, niezależnie od tego, czy się
tego pożąda, czy też nie. W późniejszych wypowiedziach, odnoszą
cych się m.in. do Związku Sowieckiego, będzie on zaznaczał, że
nawet przeprowadzany w tym kraju „kolektywny eksperyment”
wytwarza własną, rozumianą specyficznie grupę mniejszą ilo
ściowo, ale o silniejszej koncentracji przejawów psychicznych^.
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W tak rozumianym autorytecie jako elicie następuje zwiększenie
refleksji i wzmocnienie woli, co w dalszym następstwie prowa
dzi także do zwiększenia poczucia odpowiedzialności3’’.
Społeczeństwo jawi się Kumanieckiemu jako zbiór indywiduów
tworzących poszczególne wspólnoty np. na „zasadzie zawodowości". Mniejsze społeczności wytwarzają, jak każda grupa społeczna
wychodząca ze stanu „celów potencjalnych”, własne autorytety
w sensie społecznym, które z wolna stają się podstawami dla for
mowania się zwierzchnictwa w sensie podmiotowym. Zwierzchnic
two w sensie przedmiotowym, występujące w sposób pełny na po
ziomie państwa, jest koniecznością naturalną, a nie konsekwencją
historyczną; autorytet jest koniecznością psychologiczną skłania
jącą do wskazywania podmiotów, które mają sprawować „funkcje
autorytetu”. Społeczeństwo stąje się zatem organiczną i przez to
również hierarchiczną strukturą, która w sposób ewolucyjny
kształtuje zasady społeczne i z naturalnej konieczności samoza
chowawczej i rozwojowej poddaje się zwierzchnictwu jako zasa
dzie, sprawowanemu przez „elity”, które „pozawoluntarnie" z sie
bie wylania. Autorytety nie są jednak jednakowe w zakresie funkcji
i uprawnień, skoro w Akcie administracyjnym... Kumaniecki
wyróżnia dwa podstawowe modele, dzieląc autorytety na liberalne
i realne. Pierwsze z nich pełnią zazwyczaj wyłącznie funkcje repre
zentacyjne i zarządzające, są w strukturze społecznej autorytetami
niższego rzędu, ograniczonymi przez obiektywne reguły prawne
narzucane przez organizację społeczną wyższego rzędu oraz
przez ogół zorganizowany. Te autorytety, oparte bardziej o zasady
samopomocy niż zwierzchnictwa, nie stosują przymusu, a ich po
zycja w organizacji o charakterze liberalnym jest nie tyle zwierzch
nia, ile ma charakter - jak to określił sam Kumaniecki - primus
inter pares3'. Tego rodzaju autorytety winny zatem występować we
wszelkich strukturach samorządowych, tak w rozumieniu zawodo
wym, jak i terytorialnym. „Strukturę autorytetów” wieńczy jednak
autorytet drugiego rodzaju, mianowicie autorytet realny, odnoszo
ny do realnej organizacji społecznej: realnym nazywamy autory
tet, który jest autorytetem liberalnym, wzmocnionym i kompe
tencyjnie rozszerzonym; [...] autorytet [taki] posiada atrybut
tworzenia reguł prawnych i ich wykonywania, tudzież atrybut
wykonywania samodzielnych aktów twórczych31. W tym przypad
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ku zostąje wprowadzony istotny czynnik zwierzchnictwa, gdzie
pojawia się już relacja oparta o pojęcie posłuszeństwa, gdzie moż
liwy jest (a nawet staje się konieczny) czynnik przymusu, nie arbi
tralnego i osobistego, ale opartego o bezstronny stosunek władczy
wynikający z naturalnej konieczności rozwoju i zachowania orga
nizacji. Taką realną organizacją społeczną jest przede wszystkim
i szczególnie państwo; w obrębie państwa mogą się rozwijać
inne organizacje społeczne [...), lecz zawsze w ramach obiek
tywnego porządku prawnego*4*6*.Autorytet realny, który w ramach
państwa pełni funkcję władczą, nie jest z nim identyfikowany, bę
dąc natomiast „naturalnie koniecznym", jest elementem współtwo
rzącym je. Jest on ograniczany przez obiektywny porządek prawny
(drugi element cechujący państwo) i fenomeny kolektywnopsychologiczne, przede wszystkim jednak zależy od stosunków
społecznych87. To one mają mieć przecież decydujący glos o tym,
jaki kształt i zakres uprawnień będzie posiadał piastun autorytetu
państwa.

4. Kumaniecki, jeden ze świadków kryzysu liberalnego modelu
państwa i powstawania czegoś nowego, czego jeszcze nie znano,
ale co przeczuwano i zaczynano obserwować jego grozę, analizował
oglądane przemiany i zadawał pytania o przyczyny i dalsze konse
kwencje narodzin nowego modelu państwa, „państwo-spoleczeństwa” totalitarnego. Kładąc nacisk na pozaspoleczne, a tym
samym pozapaństwowe uwarunkowanie człowieka, podobnie jak
inni konserwatyści stale występował przeciwko omnipotencji pań
stwa, które w wielu dziedzinach nie posiada kompetencji i nie
działa skutecznie88. Całą sferę wykluczoną z dziedziny działalności
władczej państwa Kumaniecki pozostawia! tzw. ciałom pośredni
czącym, które spontanicznie się organizują na zasadach np. zawodowości lub terytorialności (jak choćby gmina) i są wyrazem spo
łecznej natury człowieka. Zasadnicze znaczenie przypisuje Ko
ściołowi jako instytucji, która posiada kompetencje i wykazuje
wysoką skuteczność w dziedzinie umoralniania jednostek. Chrze
ścijaństwo, realizowane na ziemiach polskich przez Kościół rzym
skokatolicki, uzupełnia działalność państwa8’. Dopiero te dwa
elementy: realna organizacja społeczna (państwo, na którego poję
cie skladąją się obiektywny porządek prawny i autorytet realny)
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oraz autorytet moralny decydują o pełnym obliczu wspólnoty. Obie
sfery łącznie: religijna, wyrażąjąca duchowy aspekt człowieka, i poli
tyczna, chroniąca materialny wymiar gatunkowy, nadają pełny
charakter poszczególnemu zbiorowi jednostek, czyniąc go społe
czeństwem.
Kumaniecki zdaje się przekonywać, że jest krytycznym świad
kiem deprecjacji koncepcji ładu opartej na obu wspomnianych
podporach, a może raczej wnikliwym obserwatorem skutków jego
zatracenia. W tekście IV przełomowej chwili, przedstawiając pro
blem ewolucyjnej w swej rewolucyjności degeneracji społeczeń
stwa, wskazuje w szczególności, że tzw. rozwój dziedziczny, pole
gający na jednostajności i ciągłości, został zastąpiony przez dege
nerację opartą na relacji teza (jednostka) - antyteza (kolektyw),
w której jednak (wbrew dialektyce heglowskiej) nie powstaje synte
za, gdyż ten paradialektyczny ruch powstał nie na skutek natural
nego rozwoju, ale racjonalistycznego przewrotu i wynikającej
z niego ingerencji ludzkiej w prawa historii, opartej nie na umiarze
i rozpoznaniu pełnego wymiaru człowieka, ale na radykalizmie
i pojęciu natury ludzkiej ustalonym przez ideologię. Wskutek roz
chwiania harmonii ładu społecznego rozwój nie jest ciągły, lecz
dokonuje się na zasadzie akcji i reakcji poszczególnych elementów,
które - wyrwane ze swego pierwotnego kontekstu - tracą poczucie
własnego miejsca w organicznej strukturze i stają się pseudoabsolutami, które w swej wielości i sile nie potrafią się zharmonizować
i stworzyć ładu prawdziwego, a jedynie jego namiastkę ufundowaną
na przewadze indywidualizmu bądź kolektywizmu: jest to jednak
dominacja nietrwała, będąca przyczyną kolejnych zaburzeń90.
W tym reaktywnym procesie nie zanikły jednak elementy ładu,
bowiem społeczeństwo wykazuje zawsze pewne tendencje homeostatyczne dzięki niezmiennej w swym rdzeniu realnie istniejącej
i wspólnej wszystkim jednostkom naturze. Ta walka pomiędzy
„racjonalnie” i „ideologicznie” ujętym człowiekiem a rzeczywistością-historią trwa91, mimo że - zdaniem Kumanieckiego - obie
sfery: światopoglądu i rzeczywistości, które nigdy nie będą tożsa
me, winny być przynajmniej ze sobą zbieżne w podstawowych zało
żeniach. W momencie, gdy w sferze „kultury”, „ideologii" lub
„światopoglądu” następuje zerwanie z zasadami naturalnymi, sfera
ta ulega degeneracji, wkracza w fazę przeciwieństw, gdyż obok
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niezmiennych praw i zależności, które zawsze działają i powodują
zmiany konieczne dla przeżycia wspólnoty lub jej rozwoju (np.
leninowski NEP), pojawiają się „zasady i reguły" błędne,
„zracjonalizowane”, a nie rzeczywiste, bo nienaturalne. Już Arysto
teles wskazał na różnicę pomiędzy innowacją w polityce i w sztuce,
między dziedziną rzeczywistego życia wspólnotowego a sferą wy
tworów umysłu człowieka, twierdząc, że oryginalność jako wartość
w sztuce nie przekłada się na świat polityki92. Podobnie Kumaniecki rozgraniczał, a nawet podkreślał nieprzekladalność kategorii
nowożytnego racjonalizmu i idealizmu (nie znających własnych
ograniczeń) na sferę polityczną, relacjonowaną nie do wyimagino
wanej „rzeczywistości naukowca” (Marksa) lub artysty (Nici z.schego), lecz do realnych warunków życia ludzi w związku z nieredukowalną w istocie gatunkową naturą ludzką93.
Przyczyny wspominanej deprecjacji ładu naturalnego znajduje
Kumaniecki w negacji klasycznej i chrześcijańskiej koncepcji czło
wieka i państwa, w przeciwstawianiu myślącego ,ja” otaczającej go
rzeczywistości, wskutek czego jednostka wyrwana zostaje ze swego
kontekstu wspólnotowego: pozbawiona niewzruszonych zasad
etycznych wyrażonych w chrześcijaństwie, a niesionych przez
dziedzictwo wspólnoty, z którą zrywa kontakt, traci orientację oraz
poczucie własnego miejsca i wartości zarazem. Ludzkość, wypro
wadzona przez Kartezjusza na pustynię „tymczasowej moralno
ści”94, poczęła na nowo szukać definicji dobra, odrzucając jednak
odniesienia wspólnotowe i historyczne, zawisła w próżni, powodu
jąc, że nawet Kierkegaardowski wybór „albo - albo” staje się nie
wykonalny95. To nowożytne odrzucenie fundamentów chrześcijań
skich, które uzasadniały godność każdej jednostki, spowodowało
rozstrój: jednostki, pozostawione na „pustyni moralności tymcza
sowej”, poszukują trwalszego oparcia, rezultatem czego jest za
równo romantyzm, jak i materializm. Następstwem wspomnianych
negacji była Wielka Rewolucja Francuska, która z największą silą
„wprowadzała” zideologizowane zasady wolności i równości odno
szone do „czystej jednostki ludzkiej"96 - wedle członków „szkoły za
chowawczej" (tak spod znaku Burke’a, jak i de Maistre'a) - nigdy
nie istniejącej i nie mogącej istnieć. Obie abstrakcyjne zasady:
wolności i równości, wprowadzone na forum bezpośredniej polityki
przez rewolucję, będą odtąd ideami walczącymi ze sobą, a zarazem
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znakami dwóch jakości: jednostki i kolektywu, które - wyrwane
z zapewniającej ich harmonię hierarchicznej struktury wspólnoto
wej - zostały sobie przeciwstawione i stały się stronami w walce.
Zwycięstwo absolutnego indywidualizmu lub absolutnego kolekty
wizmu nie jest jednak możliwe, oba nurty są bowiem wynikiem
potrzeb „ducha ludzkiego”, który ze swej natury poszukuje równo
wagi między nimi; żaden kolektywny czy indywidualny ,,-izm" nie
posiada w sobie platformy, która skłoniłaby którąś ze stron do
rezygnacji97, uwzględnienia już to „dobra wspólnego" (indywidu
alizm), już to „godności” jednostki (kolektywizm). Tak w pojęciach
społecznych, jak i w sferze myśli występuje dychotomia tego, co
duchowe, i tego, co materialne, w obu przypadkach będąca następ
stwem rozkładu pierwotnej harmonii. Liberalizm XIX w. ustalił
przesłanki wydarzeń XX w., skoro w politycznym i gospodarczym
nadużyciu wolności tkwią przyczyny reakcji socjalistycznej, faszy
stowskiej i nazistowskiej. Cały proces „wyzwalania" abstrakcyjnej
jednostki, który działa! jednocześnie na jednostkę realną, spowo
dował, że człowiek nauczył się domagać wyłącznie tytko należą
cych mu się, istotnie czy rzekomo, praw, a zapoznał swe obo
wiązki. Mówiono mu wciąż: że ma prawa jako człowiek, potem,
że ma prawa jako członek pewnej grupy społecznej. Co się tyczy
obowiązków, to uświadamiano mu je tylko w stosunku do pew
nej klasy społecznej i to znowu pod kątem widzenia praw93.
Obrona Jednostki rzeczywistej” przed jej „ujęciem abstrakcyj
nym" nie była jednak łatwa. Podejmując refleksję nad jednym z jej
aspektów, w artykule Na drodze do stanowośd, który wywołał
debatę na temat relacji pomiędzy pojęciami stanów i międzywojen
nymi tendencjami korporacyjnymi99, Kumaniecki wskazał na moż
liwość przekształcania się tzw. korporacji zawodowych w ciała
biorące w obronę zagrożone przez państwo jednostki, nie pozosta
wiające jednostek samym sobie i chroniące je przed „ucieczką od
wolności”100. Zauważając jednak, że te struktury korporacyjne nie
rozwiążą problemu, gdyż same z biegiem czasu zaczną podporząd
kowywać sobie jednostkę, co spowoduje jej powtórne zwrócenie się
w kierunku państwa jako wyzwoliciela, podobnie jak w momencie
kształtowania się modelu państwa nowożytnego101, domagał się
uwzględniania przez nie moralnego wymiaru jednostki, jako że
systemy społeczny, polityczny i gospodarczy winny pozostawać
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w związku z jednolitym fundamentem etycznym (tylko wspólnie
tworzą one całość systemu, wykończoną i zamkniętą dla sie
bie)^2. Fundament ten wiązał Kumaniecki ze sferą religijną, nie
utożsamiał go jednak z nauczaniem moralnym Kościoła katolickie
go, lecz z nauczaniem rozmaitych reprezentantów tej sfery w róż
nych wspólnotach (na gruncie polskim miał nim być właśnie Ko
ściół katolicki)103, wskazywał zarazem w innym miejscu, że synteza
,ja" i świata może nastąpić tylko na gruncie chrześcijaństwa jedynej religii zdolnej przywrócić jednostce jej godność i skutecz
nie skłonić ją do pracy nad sobą104; jedynej religii zdolnej doprowa
dzić do ponownej, poszukiwanej przez ludzkość syntezy jednostki
i kolektywu1“0.
W analizach Kumanieckiego można odnaleźć jeszcze jedno inte
resujące zagadnienie dotyczące przyszłości kontynentu europej
skiego. Problem Stanów Zjednoczonych Europy, z którym w dwu
dziestoleciu międzywojennym mierzyło się wielu polskich autorów
(dość wspomnieć Konstantego Srokowskiego100 i Władysława L.
Jaworskiego)10', zaprząta! również jego uwagę. W 1924 r. pisał: Tak,
wobec idącej przez świat prawem ewolucji internacjonalizacji,
staje twarzą w twarz stary problem narodowościowy, choć może
w nowych kształtach, a na pewno o wzmożonej sile. Może
z dążności do złagodzenia kontrastów wyłaniać się poczną na
prawdę jakieś wielkie twory państwowe? Może części świata
z wolna przekształcać się zaczną z pojęcia geograficznego na
pojęcie o treści politycznej, a takie pomysły, jak jakieś na przy
kład Stany Europejskie, okażą się nie tylko możliwością teore
tyczną lub zgoła fantazją, lecz formą, wykształcającą się pod
naciskiem potężnych potrzeb dziejowych? Internacjonalizacja
i nacjonalizm, a w ich ramach odpowiednio postawione jednost
ki - to najtrudniejsze i najgroźniejsze z zagadnień, do których
rozwiązania zdąża świat powojenny z nieodpartą koniecznościąi(ia. Integracja miałaby być zatem koniecznością, a nie rezulta
tem ustaleń doktrynalnych na wzór koncepcji Wilsona: kroki go
spodarcze będą poprzedzać procesy polityczne, rozwój kontaktów
handlowych między krajami europejskimi i konkurencja z innymi
obszarami gospodarczymi (głównie USA) wyznaczać będą kierunki
dalszego rozwoju sytuacji Starego Kontynentu109. Zaczyna wyglą
dać tak, pisał, jak gdyby się formował proces, przeoczony przez
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Wilsona w jego koncepcji, a oznaczający przejściowe stadium do
jakiegoś może kiedyś, w dalekiej przyszłości, powszechnego
związku państw11'1. Oczywiście, zauważał kontrasty gospodarcze
i społeczne występujące na kontynencie, ufny jednak w ewolucyjny
i powolny przebieg tego procesu stwierdzał, że mus - to wielki
pan"1. Przekształcenie Europy z pojęcia czysto geograficznego na
pojęcie o treści politycznej będzie rezultatem nacisku faktów,
konieczności położenia. „Problem Europy” nie ograniczał się jed
nak do poziomów gospodarczego i politycznego: chodzi o to, by nie
zgasły jej prastare ogniska. Problem europejski zatem - to pro
blem nie tylko aktualny i nie tylko interesujący. Problem euro
pejski w swej dzisiejszej formie - to zagadnienie bytu i przyszło
ści starej europejskiej kultury111.

5. Niezależnie od „poszukiwań cywilizacyjnych” Kumaniecki roz
waża! przemiany ustrojowe państw współczesnych, postrzegając je
jako następstwo przemian dokonujących się w życiu społecznym.
Wychodził od diagnozy kryzysu parlamentaryzmu, który nie opierał
się o właściwe rozeznanie potrzeb wspólnoty i cech ludzkiej natu
ry, lecz stanowił wyraz liberalnego systemu gospodarczego i spo
łecznego i realizował swoistą doktrynę ufundowaną na wolnościo
wych prawach sięgających genetycznie jeszcze do indywiduali
stycznego światopoglądu prawa natury, na rozdziale władz
według takiej wykładni doktryny Monteskiusza, że każda z trzech
funkcji państwowych, tj. administracyjno-rządowa, ustawodaw
cza i sądowa, powinna być od innych oddzielona i powierzona
odrębnym organom', wreszcie na tezie o zwierzchnictwie ludo
wym, czyli ludowtadztwie, a to mniej więcej w ujęciu Jana Ja
kuba Rousseau’a widzącemu źródło władzy - w ludzie, politycz
ny ustrój państwa - w oparciu o wolność i równość, a formę ta
kiego państwa - w republice, w której rozstrzyga „wola po
wszechna”113. Tak więc peccatum originale tkwiło u samego źró
dła dziewiętnastowiecznego państwa liberalnego; nie było ono
relacjonowane do tej sfery, którą Kumaniecki określał mianem
„rzeczywistości”, lecz stanowiło rezultat „pobożnych" i teoretycz
nych założeń podporządkowujących obiektywność subiektywnej
i wiecznie błądzącej myśli doktrynera. To kształtowanie państwa
i społeczeństwa wedle wadliwych założeń nie tylko powodowało
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kolektywną reakcję, ale prowadziło również do osłabienia samego
państwa i wprowadzało dysonans między strukturą a wymaganiami
społecznymi: państwo sprzed I wojny światowej nie było funkcjo
nalne, w coraz mniejszym stopniu wywiązywało się z obowiązków
społecznych, nie było odporne na wewnętrzne wstrząsy polityczne
ani na zaburzenia międzynarodowe. Na taki stan rzeczy spadla
„wielka wojna”, która pogłębiła proces przemian powodujących, że
prawa wolnościowe jednostki zaczęto dostosowywać do obowiąz
ków publicznych [...], funkcje publiczne zaczęty coraz bardziej
skupiać się w ręku egzekutywy114. Tak zrodził się klimat dla roz
woju rozmaitych form dyktatury113, a właściwie przeistoczenia
klasycznej dyktatury komisarycznej w nowożytną dyktaturę suwe
renną (wedle terminologii Carla Schmitt-Drotića), która nie tylko
jest poza istniejącym ustrojem, ale zdąża do jego zmiany, przeto
u jego genetycznych podstaw tkwi zawsze element sity. Ale zwy
cięstwo sity jest tylko środkiem. Ugruntowanie nowego porządku
wymaga przemiany nowej sytuacji faktycznej w stan prawny116.
Tą kategorią Kumaniecki określa znaczną część dyktatorów: Sullę,
Cezara, Cromwella i Napoleona, ale wskazuje również na pojawie
nie się nowych (kryptodyktatura) i odnowienie starych (dyktatura
geniuszów) form sprawowania władzy dyktatorskiej. Koncepcję
kryptodyktatury formułował on w związku z wydarzeniami poli
tycznymi, które przed 1928 r. miały miejsce we Włoszech i 11 Rze
czypospolitej"7. Kryptodyktator nie dążył do formalnej legalizacji
odrębnej pozycji jako np. lord protektor czy konsul republiki, ale,
wykorzystując istniejący system, dzięki sile lub naciskowi politycz
nemu uzyskiwał pozycję faktycznie dominującą, choć nie zawsze
formalnie określoną (Mussolini był szefem Rady Ministrów, for
malnie podlegał zaś królowi, Piłsudski natomiast był tylko dwu
krotnie premierem oraz szefem Głównego Inspektoratu Sil Zbroj
nych i ministrem spraw wojskowych). Tym, co stanowi o sile dane
go podmiotu, nie jest urząd pełniony formalnie, lecz pozaprawna
pozycja i wzmocnienie podporządkowanej mu faktycznie egzeku
tywy kosztem legislatywy118. Pisze Kumaniecki: Zwyczajny - kon
stytucją przewidziany - urząd prezydenta ministrów staje się
w tej koncepcji faktycznie urzędem dyktatorskim116. W tym aspek
cie Kumaniecki zwraca uwagę na rozchodzenie się funkcji wyni
kającej z faktu i funkcji wynikającej z normy120 i wskazuje na sla-
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bóść formy parlamentarnej jako zanikąjącej wskutek nie tylko rewo
lucji, ale także procesu „wypróżnienia” formy liberalnego parlamen
taryzmu, przemieniającego się w zespól instytucji mogących przy
brać diametralnie inny charakter. „Dyktatura geniuszów" to z kolei
termin, którego Kumaniecki używał w latach 30. pod wrażeniem
wzmożenia bardziej kultu dyktatora personifikującego ogólnoświa
towe posłannictwo niźli dyktatorskich form ustrojowych121. Symp
tomy przemian modelu państwa Kumaniecki znajdował w trzech
obserwowanych bacznie procesach: likwidacji równości prawa
wyborczego, włączania struktur syndykalistycznych i korporacyj
nych do ustroju państwa oraz formowania nowych elit. Wszystkie
te zjawiska występowały w większości krajów europejskich, oczywi
ście, z różnym nasileniem, wszędzie odchodzono jednak od modelu
państwa liberalnego.
6. Od początku istnienia odrodzonego po 123 latach niewoli Pań
stwa Polskiego Kumaniecki brał udział w wielkiej dyskusji ustrojo
wej, która trwała, z różnym nasileniem, prawie przez cały okres
międzywojenny. Przyczyny kryzysu polskiego parlamentaryzmu
widział nie tylko w ogólnych tendencjach nakreślonych powyżej,
ale również w tradycji i mentalności samych Polaków: W dawnej
szlacheckiej Rzeczypospolitej wytworzyły się dwie jej śmiertelne
choroby. Jedną było niezdrowe pojmowanie wolności jako swa
woli; upominał pod tym względem swoich współczesnych Mo
drzewski w tych krótkich, a dobitnych słowach: „...niewola
i wolność zbytnia przemierzła jest”. Druga wyrosła z jakiejś
chorobliwej obawy przed dominium absolutum; upatrywano je
w każdej próbie ukrócenia swawoli, w każdym usiłowaniu zmie
rzającym do przywrócenia zachwianej równowagi w ustroju
najwyższych władz państwowych. Z obu tych chorób wyrosło
liberum veto i doktryna o złotej wolności'22. To stwierdzenie wypowiedziane wyraźnie w duchu Bobrzyńskiego - wskazywało, że
w społeczeństwie, które zaniechało na własnym gruncie poszano
wania czynnika rządu, nie jest możliwe istnienie funkcjonalnej
demokracji parlamentarnej, a już na pewno nie jest roztropne
wprowadzanie takiego systemu w sposób czysto formalny, przez
uchwalenie jedynie aktu prawnego, który już u swoich racji zarod
kowych posiada założenia doktrynalne nie przystające ani do cza
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sów, ani do mentalności wspólnoty, która długo poszukiwała wła
ściwej myśli ustrojowej i odnalazła ją w Konstytucji 3 Maja. Ten
testament I Rzeczypospolitej, który dowodził, iż nauczono się
w Polsce wiele i wiele się oduczono'23, został wprawdzie dostrze
żony przez twórców Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu nie
podległości (ale tylko formalnie, przez uczynienie 3 maja dniem
święta narodowego), jednak kierowali się oni nie jego duchem, ale
raczej abstrakcyjnymi projektami doktrynerów XVII w.12'1 Kuma
niecki krytykował zatem system oparty o tzw. „Małą konstytucję”,
a później o konstytucję marcową, wychodząc od odrzucenia pojęcia
„sejmu” i „narodu” jako dzierżycieli władzy suwerennej. Sejm
przypisał sobie suwerenność w uchwale z dnia 20 lutego 1919 r.125,
ale - zdaniem Kumanieckiego - nie byt [on] w stanie podołać
swym zadaniom w zakresie władzy ustawodawczej, a cóż dopie
ro by móc być suwerenem w państwie! Wynikiem tego było, że
w społeczeństwie nie zdobył sobie należnego poważania'26. Co
więcej, jego nieskuteczność ujawniła konieczność powołania pod
czas wojny polsko-bolszewickiej Rady Obrony Państwa, która cał
kowicie zniwelowała faktyczną supremację sejmu, będąc - według
Kumanieckiego - w istocie organem dyktatorskim (dyktatura komi
saryczna)127. W konstytucji z 17 marca 1921 r. złagodzono „sejmowładztwo”, ale tylko formalnie, uznano bowiem za suwerena
„naród", natomiast sejm, senat, rząd i prezydenta za jego organy.
Pojęcie suwerenności wymaga w swoim piastunie konkretności,
bo inaczej suweren rozpływa się [... ] w pewnej fikcji'23, co istot
nie się stało, gdyż władza zwierzchnia narodu wychodziła
w praktyce na sejmowladztwo'2'1. Jeżeli uwzględnimy krytykowane
przez Kumanieckiego zapisy konstytucyjne o odpowiedzialności,
a raczej nieodpowiedzialności posłów, to pojmiemy też jego kon
kluzję, iż sejm nie zatrzymał się nawet już tylko na własnej su
werenności [...], ale zlał pewne konsekwencje, płynące z suwe
renności, na swoich posłów'36. Zbudowanie takiego sytemu, które
go cechą zasadniczą była wewnętrzna słabość i niemożliwość stwo
rzenia stabilnego ośrodka rządu, który dla Kumanieckiego miał
kardynalne znaczenie i właściwie skonstruowany mógł niwelować
wszelkie niedogodności wynikające z „doktrynalnej konstytucji”,
musialo prowadzić w ostatecznej konsekwencji do wydarzeń maja
1926 r. i przyjęcia rozwiązań zawartych w konstytucji kwietniowej.
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Dlatego toczył on w swoich pismach liczne batalie o stanowisko
rządu, rząd byl bowiem dlań czynnikiem, który może korygować
wadliwość rozwiązań zawartych w ustawie zasadniczej: Konstytu
cję pisali ludzie, ale także ludzie mają nadaćjej postanowieniom
treść żywotną'31. Paradoksalne może się wydawać, że na przykład
wspominana kwestia suwerena czy głowy państwa jest z punktu
widzenia interesów państwa wtórna wobec problemu stabilności
rządu. Dlatego Kumaniecki postulował likwidację supremacji par
lamentu wobec Rady Ministrów132, ale również przestrzegał przed
poddaniem tego organu prezydentowi133. To rząd i administracja
znajdują się na styku normatywności i faktyczności, a koherentność tych sfer jest przecież wymogiem stabilności społecznej
i politycznej.
Konstytucja kwietniowa umożliwiała tworzenie stabilnego gabi
netu, pozwalając prezydentowi Rzeczypospolitej powoływać rząd
wedle własnego uznania. Z drugiej jednak strony, przewidywała
instrumenty kontroli parlamentarnej rządu, choć ograniczonej na
rzecz prezydenta RP. Na pytanie: „czy w takiej sytuacji można
mówić o równowadze w systemie władz?”, Kumaniecki odpowiadał
pozytywnie, wskazując, że prezydent jest czynnikiem wyłączonym
z kategorii organów państwa, które podlegają zasadzie równowagi,
że nie jest on organem egzekutywy, jak przewidywała konstytucja
marcowa, lecz tym, który stoi na straży równowagi. Ponadto pozostaje jeszcze instytucja kontrasygnaty, która ogranicza działalność
prezydenta, a za kontrasygnowane przez siebie akty Prezes Rady
Ministrów i ministrowie ponoszą odpowiedzialność przed Izbami
Ustawodawczymi i Trybunałem Stanu131. Na gruncie konstytucji
marcowej, uznającej prezydenta RP za organ narodu w zakresie
egzekutywy, dochodziło do niejasności i pomieszania kompetencji
prezydenta i drugiego organu egzekutywy, tj. rządu. Na tym polu
normatywnym Kumaniecki występował czynnie przeciw naduży
waniu uprawnień przez prezydenta wobec rządu, podkreślając rolę
Prezesa Rady Ministrów jako faktycznego zwierzchnika kolegialne
go ciała rządowego, i negował pozaformalne sposoby oddziaływania
prezydenta na gabinet, które konstytucja marcowa w swej nieści
słości dopuszczała. Działalność prezydenta, mająca znamiona
polityczne, a nie proceduralne, destabilizowała - w jego przekonaniu
- prace Rady Ministrów, która podlegała dwojakiemu zwierzchnie-
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twu, co powodowało podziały w gabinecie i wzmożenie jego poli
tycznego charakteru w sytuacji, gdy apolityczność i fachowość
stanowić miały istotę jego działania i warunek trwałości państwa135.
Ustrój II Rzeczypospolitej ewoluował od Sejmowtadztwa do
„Państwa - wspólnego dobra"133. Choć Polska doświadczała zja
wisk i procesów dziejących się i zachodzących również w innych
krajach europejskich, to zachowała odmienność także w tym za
kresie. Dzięki temu, że Polska musiala się bronić po odzyskaniu
niepodległości, jej przywódcy i obywatele nie hołdowali żadnemu
mitowi postanniczemu ponadgranicznemu czy uniwersalistycznemu137. Ponadto w Rzeczypospolitej nie wprowadzono w miejsce
„masy wyborczej" elitaryzmu klasowego (ZSRR) ani rasowego (III
Rzesza), ustanowiono natomiast stratyfikację moralną (wedle
zasługi). W końcu, zasady przyjęte w konstytucji kwietniowej ce
chowały się umiarem: państwo polskie uzyskało zwierzchnika,
stabilny rząd i sejm, który nie rządził, ale byl ciałem ustawodaw
czym i kontrolującym. To na gruncie polskiej ustawy zasadniczej
doszło do ustalenia rzeczywistej równowagi między władzą i wol
nością: Na wszystkich tych szlakach Polskiej Karty Konstytucyj
nej odnajdzie się rytm ewolucji, przelewającej się w naszej dobie
przez olbrzymią polać europejskiego kontynentu. IV tym rytmie
słyszeć się dają często wstrząsy i niepokoje, a czasami nawet
rwące uderzenia tętna. Toteż tym silniej, tym wyraziściej z po
stanowień polskiej konstytucji występuje rozumny umiar133. To
Rzeczypospolita miała być tym miejscem, w którym - dzięki sile
wewnętrznej narodu - potrafiono osiągnąć coś, czego Europa
nadal próżno szukała, mianowicie równowagę między jednostką
a kolektywem, opierając ją nie na dominacji i antagonizmie, ale na
harmonii, współpracy i wzajemnym poszanowaniu. Polska jako
pierwsza powróciła do tego miejsca w historii, z którego wyrwano
jednostkę i wspólnotę wraz z negacją uniwersalnie ważnego ładu
normatywnego i zniszczeniem kategorii dobra wspólnego, które
teraz zostaje dobudowane na jej gruncie. Jesteśmy w całej pełni
na wielkim szlaku dziejowym, ale kroczymy po nim jako czyn
nik równowagi i rozsądku133. Pozycja kraju, w którym miało zo
stać odbudowane poczucie dobra powszechnego (bonum commu
ne') jako elementu zatraconego również w świadomości jednostek,
poczucia dobra uniwersalnego stworzenia {bonum universale),
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stawała się szczególna, niemal mesjaniczna. Istotnie, podobne
wątki znajdziemy w wielu miejscach u Kumanieckiego, choćby
wówczas, gdy pisze, że niektóre górne widzenia wieszczów na
szych mogłyby się okazać nie tylko marzeniami"0', że nie wia
domo, czy te pragnienia nie mają szczególnie wielkiej mocy
w narodzie, który po przeszło wiekowych udrękach, po cierpie
niach wielkiej wojny musiał budować odzyskaną państwowość
[...]. A wszak ten naród wyrobił w sobie - słusznie czy niesłusz
nie - wiarę w szczególne posłannictwo. Ta zaś wiara od „ Wojny
Chocimskiej” Potockiego poprzez Woronicza i Brodzińskiego aż
do największych natchnień wielkiej poezji i „Ojcze Nasz” Ciesz
kowskiego wyrastała z serca przez cały szereg pokoleń. Należy
więc sądzić, że takie społeczeństwo, mimo wszystkich jego wad,
można łatwiej niż inne podnieść na moralne wyżyny, ale może
usprawiedliwione jest wierzyć, że każde silne wezwanie do wej
ścia na drogę wiodącą na te wyżyny znajdzie w nim potężny
odzew. Pójdzie ono za nim, gdy mu przyniesie istotny i skutecz
ny uczynek miłosierny, da mu dobre słowo duchowego pokrze
pienia i wleje w serca wiarę, która swymi uczynkami i przykła
dem ofiarności będzie żywą wiarą"'. To właśnie społeczeństwo
i państwo polskie, które wytrwało „próbę grobów”, jest tym, które
nie tyle sprowadzi powtórnie Boga na ziemię, ile bardziej w duchu
filozofii tomistycznej przywróci lub przynajmniej zapoczątkuje
powrót społeczności ludzkiej do właściwych miar i rozeznania
natury stworzenia, które zostały zgubione w toku rozwoju dziejo
wego. To Rzeczypospolita jako wspólne dobro dokonała „powrotu
na zakręt historii” i podejmuje próby odnowienia fundamentalnych
pojęć i kategorii życia społecznego. Kumaniecki nie wypowiada
wprost tych sformułowań, gdyż sprowadzałoby to posłannictwo
Polski do rzędu „mitów poslanniczych” właściwych np. ZSRR; ona
wypełnia posłannictwo, nie wiedząc o tym i nie zakładając misji ich
realizacji, dzięki czemu nie popada w pychę. Ponadto Polska nie
zbawia całego świata jak ZSRR, ale wprowadza jedynie czynnik
ładu do chaosu świata. Nie ma zatem u Kumanieckiego mistycznego
mesjanizmu doby romantyzmu, oczekującego ingerencji czynnika
nadprzyrodzonego w historię, jest natomiast przekonanie, że w II
Rzeczypospolitej odnaleziono to, czego szukają inne narody, jest
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przeświadczenie o dołożeniu przez nią jednego elementu do wiel
kiej układanki, bez potrzeby przybywania Mesjasza.
Bogdan Szlachta, Maciej Zakrzewski
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AKT ADMINISTRACYJNY
Studia nad istotą aktu administracyjnego z uwzględnieniem zasadni
czego orzecznictwa austriackiego trybunału administracyjnego.
Rozdział I
Organizacją społeczną nazywamy ustrój zbiorowości indywiduów
ludzkich, służący ułatwieniu i rozwojowi cywilizacji. Ten ustrój
polega na obiektywnym porządku prawnym i na autorytecie. Przez
obiektywny porządek prawny rozumiemy ogól norm prawnych. Nie
rozumiemy jednak przez to samej tylko sumy przedmiotowych
norm prawnych, lecz całokształt ich treści normującej poddane im
zjawiska społeczne. Stąd wynika ciągłość przedmiotowego porząd
ku prawnego jako pojęcia. Poszczególne normy prawne jako ze swej
genezy i ze swej istoty reguły społeczne, nieodłączne od organizacji
społecznej (bo człowiek izolowany, żyjący sam dla siebie, obszedł
by się bez nich jako niepotrzebnych i bezcelowych) ulegają ciągłym
zmianom; obiektywny porządek prawny przez zmianę reguł praw
nych doznaje tylko cząstkowego przewartościowania swej treści,
poza tą zaś zmianą treść przeważnej części dotychczasowych
norm prawnych, nie dotkniętych tą zmianą, pozostaje ta sama. Na
tym polega zwykle raczej odczuwane, niż należycie rozumiane
określenie „ducha praw”. Nie jest to jakieś metafizyczne pojęcie ani
jakaś „idea" czy to w rozumieniu Platońskich metafizycznych
pierwowzorów, czy też Kantowskich idei jako regulatywnych zasad
rozumu, lecz pojęciowo ujęta zasadnicza treść ogółu norm praw
nych, uprzedmiotawiających przejawiąjące się procesy kolektywnopsychologiczne' ze względu na ciągły rozwój organizacji społecz
nej. Reguła prawna jako reguła celowa ma wartość względną. Rów
nież i obiektywny porządek prawny ma ze względu na historyczny
rozwój swej treści tylko względną wartość, lecz całokształt jego
zasadniczej treści ulega zmianom bardzo powolnym i nieznacz
nym, co umożliwia nam wytworzenie sobie w naszym umyśle na
podstawie emanacji tej treści - stosunkowo równomiernych i jed1 Te procesy są to tzw. „pojęcia społeczne”, w literaturze utarł się także ter
min „idei” (Linder, De Roberty, Vierkandt, Slavitschek), por. także „Vólkergedanke” w dziełach Adolfa Bastiana.
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nostąjnych - pojęcia obiektywnego porządku prawnego. W prze
ciwieństwie do tego, poszczególna reguła prawna przedstawia się
nam jako coś bardziej konkretnego, a to przez pewne złudzenie
zmysłowe, wywołane, z jednej strony, obserwowaniem jej stosowa
nia do poszczególnych empirycznych faktów, z drugiej zaś, obser
wowaniem zmian, którym reguła prawna ulega, tudzież obserwacją
powstawania nowych reguł prawnych. Tym samym staje się zrozu
miale, że każdy nowy etap ewolucji społecznej, ujęty w regułę
prawną, przewartościowuje wprawdzie treść przedmiotowego po
rządku prawnego, lecz równocześnie w swych zjawiskowych prze
jawach zostaje ujęty w normę prawną pod kątem widzenia zasad
niczej treści ogółu norm prawnych, składających się - w naszym
pojęciu - na obiektywny porządek prawny. Jest to proces wzajem
nego dostosowywania się, proces równoważenia, zapewniający
ciągłość i jednolitość rozwoju organizacji społecznych.
Obiektywny porządek prawny stoi nad jednostką, która musi się
do niego stosować i to nie tylko negatywnie, przez nienaruszanie
go, lecz także pozytywnie, przez czynne wystąpienie, gdy takiej
aktywności ten porządek wymaga. Wynika z tego, że każda zorga
nizowana grupa społeczna narzuca jednostkom porządek prawny,
który ogarnia sobą wprawdzie jednostkę, lecz bynajmniej nie po
zbawia jej zupełnie samodzielności: obiektywny porządek prawny
zakreśla jednostce granice, w obrębie których może się poruszać
swobodnie pod gwarancją ochrony ze strony organizacji społecz
nej, czego jednak nie należy uważać ani za jakieś ustępstwo ze
strony organizacji kolektywnej, ani też za jakiś akt laski. W tym
sensie zapewne stwierdza Hauriou2, że tak samo jak indywiduum
nie poczyna się bez społeczeństwa, tak też społeczeństwo nie po
czyna się bez indywiduum. Wprawdzie organizacja społeczna wy
2 Maurice Hauriou: Principes de droit public (Paryż 1910) r. VI.
[Maurice Hauriou (1856-1929), francuski prawnik, profesor prawa państwo
wego i administracyjnego na uniwersytecie w Tuluzie, Po uzyskaniu doktoratu
(1879), wygrał konkurs na wykładowcę na wydziale prawa w Tuluzie (1883), gdzie
następnie wykładał jako profesor historii prawa (od 1883), prawa administracyj
nego (od 1888), a później prawa konstytucyjnego (od 1920 do śmierci). Pełnił
także funkcję dziekana wydziału prawa tegoż uniwersytetu (od 1909). Najważ
niejsze prace: Précis de droit administratif (1892); Principes de droit public
(1910); Précis de droit constitutionnel (1923) - przyp. red.j
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maga poddania woli jednostki pod wyższy kolektywny porządek
prawny, lecz celem jej jest ułatwienie i rozwój cywilizacji, a ta wy
maga pozostawienia jednostce pewnej sfery działania, przy równo
czesnym skojarzeniu i sprzęgnięciu jej z organizacją społeczną,
tudzież z celem tej organizacji. Obiektywny porządek prawny jest
zatem nierozerwalnie złączony ze współżyciem jednostek ludzkich
w związkach społecznych jako konieczny regulator i ochrona tego
kolektywnego współżycia. Codzienne doświadczenie uczy nas jed
nak, że ze współżycia większej liczby jednostek ludzkich powstąją
szczególne stany psychiczne3, których właściwością jest to, że
3 Linder: Ideen zur Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der
Sozialwissenschaft (Wiedeń 1871); De Roberty: La sociologie (Paryż 1893); De
Roberty: Les préjugés de la sociologie contemporaine (Annal, de l'inst. intern.,
de sociologie 1901); De Roberty: L’Ethique (Paryż 1895-1900); De Roberty:
La psychisme social (1897); Ammon: Die Gesellschaftsordnung und ihre
natürilchen Grundlagen 1895, 2 wyd. 1896, 3 wyd. 1900); De Roberty: Sociolo
gie de l’action (Paryż 1908); Lazarus: Das Leben der Seele (1883); Wundt:
Völkerpsychologie (1900); Adolf Bastian: Der Mensch in der Geschichte
(1860); Tarde: Les lois de l'imitation (Paryż 1895); Tarde: Die sozialen Gesetze
(tłum, niemieckie Hansa Hammera w Lispku IV. „Philosophisch-soziolgische
Bücherei"); Förster: Autorität und Freiheit (III. Aufl. Kempten 1911); Maret:
La synergie sociale (Paryż 1896); Le Bon: Psychologie des foules (1902)
(w tłumaczeniu niemieckim Dra Rudolfa Eislera wyszło pod tytułem: „Psychologie
der Massen” w tomie II. „Philosophisch-soziolgische Bücherei” wyd. w Lipsku);
Le Bon: L’homme et les sociétés, leurs orgine et leur histoire (Paryż 1881); Le
Bon: Les lois psychologiques de l’évolution des peuples (1894, niem. przekład
Eisler 1907); Robert Michels: Zur Soziologie der Parteiwesens in der
modernen Demokratie (po niemiecku w tomie XXI. „Philos. soz. Bücherei”);
Kistiakowski: Gesellschaft und Einzelwesen (1899); K. Lamprecht:
Individualität, Idee und sozialpsychische Kraft in der Geschichte (Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik. III. F. Bd. XIII); Franz Eulenburg: Über die
Möglichkeit und die Aufgaben einer Sozialpsychologie (Jahrbüch für
Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, J. XXIV.,
I. H., Lipsk 1900); Thorsch: Der Einzelne und die Gesellschaft (Drezno 1906);
Simmel: Das Problem der Soziologie (Jahrb. f. Gesetzg. Verw. etc. XVIII 1894);
Simmel: Soziologie (Lipsk 1908); Dr Ernst Mischler: Oesterreichische
Literaturstatistik (Wiener Stat. Monatshefte Bd. XII.); Worms: Psychologie
individ. et psychol. collective (w „Reveu int. de sociol.” 1889); Worms: Organi
sme et société (Paryż 1896); Pioger: La vie social, la morale et le progrès (Paryż
1891); Izoulet: La cité moderne. Métaphysique de la sociologie (6-te wyd. Paris
1901); R. Ardigó: Sociologia (1879); Marchesini: L’individuo sociale e la
sociologia (w „Riv. ital. di Sociol.” 1899); Fouillée: Morale des idées-forces (1908);

4

AKT ADMINISTRACYJNY

występują w tym samym momencie u większej liczby indywiduów
i, przenosząc się od jednych do drugich, wpływają nawet na ich
czyny i działania. Te pewne stany psychiczne, same w sobie uwa
żane, przedstawiają to, cośmy zwykli określać jako tak zwane
„pojęcia” lub „dążenia społeczne”. Wyobrażenia jednostki doznają
już poprzez sam fakt uzgodnienia z innymi indywiduami szczegól
nego wzmocnienia, obcego izolowanej świadomości, a tym samym
stany kolektywno-psychologiczne są czymś różnym od stanów
indywidualno-psychologicznych jako czynnik działający na indywi
duum, będące niejako warsztatem, na którym się przejawiają
w działaniu siły kolektywno-psychologiczne. Ponad mnóstwo róż
norodnych wyobrażeń kolektywno-psychologicznych wznosi się
najpotężniejsze z nich, a genetycznie i historycznie także najpierwsze z nich, mianowicie świadomość przynależności do orga
nizacji społecznej, poczucie, że człowiek jest „ę<óov 7ioXitixóv",
istotą społeczną. Skoro zaś przyjmujemy organizację społeczną za
fakt pierwotny i konieczny, to musimy uwzględnić także pierwiastki
filogenetyczne, które, przechodząc drogą dziedziczenia przez bar
dzo wielki szereg pokoleń, wykształciły w człowieku atawistycznie
instynkt społeczny w tak wysokim stopniu, że ontogenetyczne
pierwiastki wzmacniające tę świadomość drogą indywidualnego
doświadczenia rzadko tylko przesuwąją się indywidualnie z pola

Fouillée: L’evolutionisme des idées forces (1890); Emile Durkheim: Die
Methode der Sozlogie (tłum, niemieckie w tomie V. „Philos.-soziol. Bücherei”);
Emile Durkheim: De la division du travail sociale (2 wyd. 1902); Brugeilles:
La valeur sociologique de la notion de la loi (w „Revue philosophique de la France
et de l’étranger" Nr. 6, 1910, Paryż); Novicow: Les bases biologiques,
psychologiques et sociologiques du droit (w „Revue philos.” etc. Nr. 7, 1910,
Paryż); Slavitschek: Beiträge zur öffentlich-rechtlichen Begriffskonstruktion
(Lipsk 1910); Speck: Gesetz und Idividuum (1904); Ernst v. Meier:
Französiche Einflüsse auf die Staats - und Rechtsentwicklung Preussens im XIX.
Jahrhundert. (I. B. Prolegomena, Lipsk 1907); Gumplowicz: Die soziologische
Staatsidee (Graz 1892,2 wyd. 1902); Fleiner: Über die Umbildung zivilrechtlicher
Institute durch das öffentliche Recht (Tübingen 1906); Franck: Naturrecht,
geschichtliches Recht und soziales Recht (Lipsk 1891); A. Nicol-Speyer: Der
allgemeinen Rechtslehre erster (morphologischer) Teil (Berlin 1911); Fauget:
Liberalizm (tłum, polskie S. Natansona, Lwów, „Wiedza i życie" S. IV., T. V);
A. Krzyżanowski: Socjalizm a prawo natury (Księga ku uczczeniu Bolesława
Ulanowskiego, Kraków 1911); Leopold Caro: Socjologia (T. I. Lwów 1912).
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świadomości w jej ognisko. A tym samym świadomość przynależno
ści do organizacji społecznej nie rodzi się dopiero z indywidual
nych przeżyć jednostki, lecz tworzy dla nich jak gdyby ewolucyjną
podstawę w szeregu instynktowych odruchów. Ze stanowiska psy
chologicznego da się przeto również uzasadnić przedmiotowe śro
dowisko kolektywne jednostki jako członka organizacji społecznej.
Z chwilą, gdy szczególne stany psychiczne - powstające równo
cześnie u większej liczby indywiduów skutkiem współżycia więk
szej liczby jednostek społecznych i przenoszące się od jednych
indywiduów do drugich - zaczynają się manifestować na zewnątrz,
a więc przestąją należeć do dziedziny nieuchwytnych myśli i uczuć
poszczególnych jednostek, z tą chwilą stają się faktami wymagają
cymi wcielenia w obiektywny porządek prawny. W tym przystoso
waniu obiektywnego porządku prawnego przejawia się instynkt
samozachowawczy organizacji społecznej. Skoro jednak
organizacja społeczna nie jest tworem biologicznym na wzór
ustroju indywidualnego, to ten instynkt objawiać się może tylko
jako zjawisko kolektywno-psychologiczne, przejawiające się u po
szczególnych indywiduów równocześnie przy wząjemnym oddzia
ływaniu. Jednak instynkt społeczny i samozachowawczy przez
brak koncentracji mógłby wywołać co najwyżej tylko pewne odru
chy; do wywołania aktu przez świadome skierowanie woli i do kon
tynuowania tego procesu byłby niezdolny. Przy braku silnej kon
centracji w indywidualnych władzach psychicznych tworzy się
w organizacji kolektywnej pojęcie autorytetu4. Ten proces
prowadzi do wytworzenia się w obrębie organizacji społecznej
drugiej organizacji, słabszej ilościowo co do liczby składowych
elementów, lecz tym samym o silniejszej koncentracji przejawów
psychiczno-kolektywnych na mniejszym polu świadomości indywi
dualnych, co powoduje wzmożenie intensywności psychicznych
przejawów; osłabienie woli, objawiające się na zewnątrz w odru
chowych prawie przejawach kolektywno-psychologicznych w obrę
bie wielkiej i licznej organizacji, ustępuje zwiększeniu się refleksji
i wzmocnieniu woli mniejszej organizacji, co w dalszym następ
'' Por. F. Eulenburg: Über die Möglichkeit und die Aufgaben einer Sozial
psychologie w Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirtschaft (Lipsk
1900), s. 208.
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stwie prowadzi także do zwiększania poczucia odpowiedzialności5.
Autorytet jest zatem koniecznością psychologiczną samej organi
zacji społecznej i jest tym samym także historycznie współczesnym
jej faktem; geneza jego i racja istnienia tkwi w zachowaniu i roz
woju organizacji, w potrzebie umożliwienia aktu, czynu, działania
reflektowanego organizacji kolektywnej, nie mającej koncentrycz
nej jaźni istnień biologiczno-fizycznego świata. A tym samym akt,
działanie reflektowane, urzeczywistniane przez auto
rytet, stanowi podstawę zachowania i rozwoju organi
zacji społecznej.
Od istoty i zakresu tych aktów autorytetowych zależy zasadni
cze zróżnicowanie ustroju organizacji społecznych. W przeważają
cej części organizacji społecznych autorytet posiada tylko charak
ter reprezentacyjny i zarządząjący; mocy tworzenia reguł praw
nych jest już to zupełnie pozbawiony przez obiektywne reguły
prawne, narzucone przez organizację społeczną wyższego rzędu,
już też w tej mocy jest ograniczony przez ogól zorganizowany;
główny środek egzekwowania wspólnej woli leży w świadomym
i celowym współdziałaniu poszczególnych członków organizacji,
którego jedną z charakterystycznych form jest samopomoc. Przy
mus organizacyjny stanowi w tej kategorii organizacji społecznej
wyjątek. Tego rodzaju organizacje nazywać będziemy liberalny
mi, a ich autorytet liberalnym. Przeciwnie zaś realnym nazy
wamy autorytet, który jest autorytetem liberalnym wzmocnionym
i kompetencyjnie rozszerzonym. O ile autorytet liberalny jest tylko
reprezentacyjnym i zarządzającym, o tyle autorytet realny posiada
obok tego jeszcze atrybut tworzenia reguł prawnych i ich wykony
wania, tudzież atrybut wykonywania samodzielnych aktów twór
czych, a to wszystko zawsze z własnej mocy, uwarunkowanej istotą
realnej organizacji społecznej. Stanowisko autorytetu libe
ralnego w organizacji można określić jako primus inter pares,
natomiast stosunek autorytetu realnego do rządzonej części społe
czeństwa, pojęty jako zbiór indywiduów osobowych lub zrzeszo
nych, pozostających w różnorodnych stosunkach społecznych,
łączy z pojęciem autorytetu nieodłącznie inne, odpowiadające mu
pojęcie posłuszeństwa. Stąd przymus organizacyjny stanowi przy
° Co do odpowiedzialności por. Berenstein w „Neue Zeit” XV. (2) s. 105.
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realnych organizacjach społecznych zasadę. Jednak w tym stosun
ku zwierzchnictwa i podwiadności nie ma nic osobistego, nic indy
widualnego6; stosunki społeczne, wjakich pozostąje do siebie zbiór
indywiduów składających się na rządzoną część społeczeństwa, są
tak samo jak autorytet emanacją organizacji społecznej, której
ewolucję warunkują fenomeny kolektywno-psychologiczne7. Uwa
runkowana tymi fenomenami ewolucja może wywołać zmianę ist
niejących stosunków społecznych. Zatem zdolność zwierzchniczego rządzenia autorytetu jest funkcją, zależną w pierwszym rzędzie
od stosunków społecznych, w drugim zaś rzędzie także od fenome
nów kolektywno-psycholgicznych jako mogących powodować po
wstawanie nowych stosunków społecznych, a tym samym zapladniających twórczo obiektywną funkcję zwierzchniczą autorytetu,
dla której granice są zakreślone przedmiotowym porządkiem praw
nym.
Taką realną organizacją społeczną jest przede wszystkim i szcze
gólnie państwo; w obrębie państwa mogą się rozwijać inne orga
nizacje społeczne o najrozmaitszych szczegółowych celach kolek
tywnego współżycia zrzeszonych jednostek, dobrowolne lub przy
musowe, lecz zawsze w ramach obiektywnego porządku prawnego.
Państwo jest organizacją przymusową i powszechną, o celach
ogólnych, z tej przyczyny autorytet państwowy występuje czynnie
wobec innych organizacji społecznych nie tylko wówczas, gdy tego
wymaga utrzymanie ich w granicach obiektywnego porządku praw
nego, lecz w ogóle zawsze wtedy, gdy tego wymaga zachowanie
i rozwój organizacji państwowej8.
Gdy autorytet państwowy podejmuje akt gwarantujący za
chowanie organizacji, to ten akt jest podciągnięciem szcze
6 O tę stronę problemu potrąca Ardigó w swej Socjologii, a to o tyle, o ile
twierdzi, że w społeczeństwie asocjacyjna funkcja władzy podporządkowuje
funkcje zrzeszonych i że nie ma w społeczeństwie koordynacji części przez prawo
bez szeregu osób, wyposażonych we władzę i bez dostatecznych środków. Do
podobnego wniosku dochodzi również Hauriou w swych Princeps de droit
public (Ch. I. Le pointde vue de l’orde et l'equilibre), twierdząc, że „la troupe en
orde de marche" stwarza konieczność pewnego szefa.
7 Por. o dwoistości subiektów u Nicola-Speyera „Der allgemeinen Rechtslehre
erster Teil", Berlin 1911, s. 76 i nast.
3 P. Tarde: La réalité sociale (Revue philosophique 1901).
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gólnego wypadku pod ogólną regułę prawną, a więc aktem zacho
wania obiektywnego porządku prawnego przez urzeczywistniające
zastosowanie istniejącej reguły prawnej. Akta tego rodzaju stano
wią zasadę wymiaru prawa w nąjszerszym tego słowa znaczeniu, to
znaczy zasadę tak właściwego wymiaru sprawiedliwości przez
sądy, jak i tzw. orzecznictwa administracyjnego.
Gdy natomiast autorytet organizacji państwowej działa przez
akt gwarantujący ciągły rozwój organizacji, a więc
przez akt wypływający z obserwowania celu organiza
cji i warunków jej bytowania, to taki autorytet jest zawsze
twórczym. Będzie to albo akt ustawodawczy 9, tworzący
nową ogólną regułę prawną jako uprzedmiotowienie pojęć wytwo
rzonych pod wpływem zjawisk kolektywno-psychologicznych, przez
co się dokonuje ich wcielenie w przedmiotowy porządek prawny,
albo będzie to akt twórczy, stwarzający regułę praw
ną, wprawdzie tylko dla pewnego szczególnego wypad
ku, ale nową regułę obowiązującą, związaną jak najściślej
z przedmiotowym porządkiem prawnym (np. zarządzenia z powo
du rozruchów), albo wreszcie będzie to akt tworzący nowe stosunki
faktyczne z równoczesnym usankcjonowaniem ich w no
wy, zindywidualizowany stan prawny w granicach przed
miotowego porządku prawnego (np. wywiaszcząjące orzeczenie
władzy). Jeżeli się przypatrzymy bliżej istocie powyższych rodza
jów aktów podejmowanych przez autorytet dla zagwarantowania
ciągłości rozwoju organizacji, to muszą uderzyć następujące różni
ce, między nimi istniejące: akt ustawodawczy stwarza wprawdzie
nową ogólną regułę prawną, lecz to jeszcze nie wystarcza, gdyż
chodzi o jej wykonanie10. O ile wykonanie zasadza się na zwykłym
podciągnięciu szczególnego przypadku pod regułę prawną czy to
celem orzeczenia o prawach, czy też celem reakcji społecznej za
naruszenie przedmiotowego porządku prawnego, to takie wykona
nie - jak wiemy - nie należy do grupy twórczych aktów. Jeżeli
jednak wykonanie reguły prawnej ma stworzyć nowe instytucje tą
9 Léon Duguit: Traité de droit constitutionnel (Paryż 1911), t. I, zwłasz
cza s. 19 sq.
10 Nicol-Speyer (op. cit.) słusznie podnosi znaczenie woli, jako źródła „der
Geltungskraft der Regel”.
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regułą prawną objęte, to ta nowa reguła prawna osiągnie swój cel
społeczny dopiero wtedy, gdy akt twórczy będący jej wykonaniem
istotnie zostanie wykonany. Poza tym nowa reguła prawna
uprzedmiotawia nowe pojęcia tworzące się skutkiem działania
zjawisk kolektywno-psychologicznych, a więc przedstawia w sobie
pewną niepodatną stałość, gdy tymczasem działanie przejawów
zjawisk kolektywno-psychologicznych trwa dalej i nieprzerwanie.
Wówczas występuje ten drugi rodzaj twórczych aktów, podejmowa
nych przez autorytet dla gwarancji ciągłego rozwoju organizacji.
Ciągła bowiem ewolucja nie może czekać na regułę prawną. Jeżeli
odpowiedniej reguły prawnej nie ma, autorytet musi mimo to czu
wać nad spełnieniem swego zadania i działać ze względu na cią
głość rozwoju organizacji. Jest to działalność twórcza w najszer
szym znaczeniu, lecz nie działalność samowolna, autorytet bowiem
ma jeszcze i drugie zadanie zachowania organizacji, a więc także
utrzymanie przedmiotowego porządku prawnego, tym samym zaś
w tym przedmiotowym porządku prawnym jest ustalona podstawa
i są zakreślone granice dla tej twórczej działalności autorytetu,
a zarazem gwarancja utrzymania ciągłości rozwoju.
Przyjęty przez nas akt autorytetu państwowego ma zatem nie
znaczenie formalne, lecz jest działalnością, której celem i treścią
jest zachowanie i rozwój organizacji państwowej. Głównym jego
elementem jest aktywność, czynność, funkcja. Ta aktywność, czyn
ność, funkcja ma - jak widzieliśmy - różne stopnie. Gdy chodzi
o tzw. wymiar prawa, akt ogranicza się do zastosowania istniejącej
reguły prawnej; gdy chodzi o wcielenie nowych zjawisk w obiek
tywny porządek prawny, akt tworzy nową regułę prawną; gdy nowe
zjawiska trzeba uzgodnić z zachowaniem i ciągłym rozwojem orga
nizacji państwowej, wówczas akt jest tworzeniem nie samej tylko
reguły prawnej, lecz nowych stosunków faktycznych i równocze
śnie nowego zindywidualizowanego stanu prawnego.
Jeżeli istotę aktu autorytetowego rozważać będziemy z punktu
widzenia organizacji samego autorytetu, to stwierdzić wypadnie, co
następuje: akt pierwszego rodzaju, stanowiący istotę wymiaru
prawa, nie jest równoznaczny z wymiarem sprawiedliwości przez
sądy, gdyż wymiar prawa jest również przedmiotem orzecznictwa
władz administracyjnych; nie jest on też wyłącznym rodzajem ak
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tów wykonywanych przez sądy, żeby wspomnieć akta sądów przy
prowadzeniu ksiąg publicznych, w sprawach opiekuńczych itp.
Natomiast istotę administracji stanowi akt tworzący nowe
stosunki faktyczne i równocześnie nowe zindywidualizowane stany
prawne w celu uzgodnienia ciągłej ewolucji zjawisk społecznych
z tą ideą11 samozachowania i ciągłego rozwoju organizacyjnokolektywnego ze stanowiska organizacji państwowej. Tak pojęty
akt administracyjny w ścisłym tego słowa znaczeniu nie wy
pełnia jednak funkcji autorytetu państwowego, przejawiającej się
jako władza administracyjna. Ta bowiem funkcja obejmuje ponadto
jeszcze w pewnej mierze tworzenie reguł prawnych (ogólnych lub
szczególnych) oraz akty będące wymiarem prawa albo wykonaniem
innego aktu; jedne i drugie stanowią jednak tylko konieczne po
mocnicze uzupełnienie twórczych aktów administracyjnych w ści
słym znaczeniu; ułatwiają one lub umożliwiają te ostatnie, czyli
właściwą administrację, a tym samym mają znaczenie nie tyle za
sadnicze, ile - powiedzmy - oportunistyczne. Rozróżniamy zatem,
przy uwzględnieniu wewnętrznej organizacji autorytetu państwo
wego, akta administracyjne dwojakiego rodzaju:
1) Zasadniczy akt administracyjny, twórczy, stanowiący
istotę administracji; tworzy on nowe stosunki faktyczne i nowe,
zindywidualizowane konkretnie stany prawne w granicach obiek
tywnego porządku prawnego w celu uzgodnienia poszczególnych
przejawów ewolucji zjawisk społecznych z istotą i celem organiza
cji państwowej.
2) Pomocniczo-uzupelniający akt administracyjny.
Może on być albo aktem o charakterze wymiaru prawa, albo aktem
wcielającym zjawiska w ogólną regułę prawną (rozporządzenia) lub
w szczegółową normę (nakazy i zakazy), albo wreszcie aktem wy
konawczym w stosunku do innego aktu administracyjnego. Ciągła
ewolucja społeczna wymaga często szybkiego i bezpośredniego
działania autorytetu państwowego i to działania nie tylko twórcze
go, ale i skutecznego, stąd zaś wypływa uzasadnienie wyposażenia
11 Co do pojęcia idei odwołujemy się do tego, cośmy w tej materii powiedzieli
przy sposobności omawianego pojęcia „ducha praw”. Ideę pojmujemy tu jako
zjawisko kolektywno-psychologiczne, o tyle powszechne i permanentne, o ile
nieodłączne od współżycia jednostek ludzkich.
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autorytetu przejawiąjącego się jako władza administracyjna w zdol
ność wykonywania w oznaczonych granicach także wymiaru pra
wa, tworzenia reguł prawnych i zapewnienia skuteczności własnym
aktom administracyjnym.
Zasadniczo rzecz biorąc, to nie wewnętrzna organizacja autory
tetu, a więc podział na pewne organa, zwane władzami sądowymi,
administracyjnymi itp. rozstrzyga o charakterze podejmowanego
aktu autorytetowego. Jednak w systemie pozytywnych norm praw
nych ta zasada nie może być przeprowadzona z całą bezwzględną
konsekwencją, ponieważ są to reguły celowe. Skutkiem tego wzglę
dy czysto utylitarne sprawiają, że np. ustawa należąca do dziedzi
ny prawa administracyjnego przekazuje pewne akta autorytetowe
związane z prawnym uregulowaniem pewnych zjawisk społecznych
sądom i na odwrót. Stąd też nie można zupełnie pomijać kompe
tencji poszczególnych kategorii organów autorytetu państwowego
do podejmowania pewnych aktów autorytetowych według unormo
wania tej właściwości przez pozytywne normy prawne. Jeżeli zaś
istotę administracji widzimy w twórczym akcie autorytetu pań
stwowego, to musimy uwzględnić także kompetencję organów auto
rytetu państwowego do podjęcia tego rodzaju aktu w takim zakresie,
w jakim ją normuje prawo administracyjne, jako takie. Te zaś nor
my prawno-administracyjne przyjmują jako zasadę kompetencję
tzw. władz administracyjnych do podejmowania zasadniczych
aktów administracyjnych. Dochodzimy stąd do wniosku, że może
my przyjąć dwa różne pojęcia administracji i aktu administracyj
nego. Jedno pojęcie szersze, nie uwzględniające wytworzonej hi
storycznie wewnętrznej organizacji autorytetu państwowego, tu
dzież drugie ciaśniejsze, liczące się z faktycznym podziałem auto
rytetu państwowego na pewne kategorie organów i pokrywające się
z zakresem kompetencji władz administracyjnych według norm
prawno-adminstracyjnych. Wybór jednego lub drugiego zależy od
jego użyteczności i produktywności przy osiąganiu celów nauko
wych. Pierwsze będzie użyteczniejsze np. dla nauki ogólnej
o prawie; drugie natomiast będzie produktywniejsze dla konstruk
cyjnego ujęcia prawa administracyjnego.

NA DRODZE DO STANOWOŚCI
I.
Średniowieczny ustrój społeczny opierał się na pewnych, zamknię
tych dla siebie stanach; jednostka miała w tym ustroju tylko taką
sumę praw i obowiązków, jaka była związana z jej przynależnością
do pewnego stanu. Rewolucja francuska [tj. tzw. Wielka Rewolucja
Francuska z lat 1789-1799 - przyp. red.], występując przeciwko
nierówności stanowej, stanęła równocześnie na stanowisku praw
jednostki, proklamując nąjpierw równość wobec prawa, a potem
formułując cały szereg tzw. praw obywatelskich. Można by powie
dzieć, że ten rozwój odbył się po linii poglądów indywidualistycz
nych. Ustrój społeczny będący wynikiem ewolucji zaczął jednak
z wolna ulegać głęboko sięgającym zmianom. Złożyły się na to na
stępujące okoliczności:
1. Pewne organizacje zawodowe (np. cechy), tkwiące swą genezą
jeszcze w średniowiecznym ustroju, przetrwały jego upadek; zmie
nił się, oczywiście, ich status w całokształcie ustroju społecznego,
ścieśnił się zakres ich praw i przekształcił ich stosunek do człon
ków, ale pozostała sama organizacja, jako taka - czasami nawet
nie tracąc swego charakteru przymusowego. Wprawdzie późniejsze
próby wlania nowego życia w te resztki dawnych form zwykle nie
osiągały większych wyników, bo bezpowrotnie w przeszłości znik
nęły owe czynniki gospodarcze, które dały im niegdyś życie, lecz
podobne pozostałości bywają zwykle pomostem, ułatwiającym po
wrotnym falom wytyczenie nowych dróg rozwojowych.
2. Druga przyczyna jest już głębsza. Wiek XIX był - obok roz
woju konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu - wiekiem nowego
rozkwitu samorządu i w tej właśnie dziedzinie dokonały się pewne
przełomowe przemiany. Samorząd lokalny powstał jako skutek
tego, że ze współżycia ludzi na pewnym obszarze powstają wspólne
potrzeby; zarząd tych spraw sprawują sami mieszkańcy, bez
względu na swój zawód, stanowisko w tym zawodzie itd. Ale
w ciągu XIX wieku zjawia się obok samorządu lokalnego inny jesz
cze samorząd, mianowicie samorząd zawodowy. Wykształcać się on
zaczął - co nie jest rzeczą bez znaczenia - przede wszystkim
w obrębie zawodów wolnych. Organizacja tego samorządu oparła
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się na dwóch składnikach: zawodowym i władczym. Pierwszy zasa
dza się - jak zresztą we wszystkich organizacjach zawodowych na ochronie interesów zawodowych, natomiast drugi opiera się na
zasadzie przymusowej przynależności do organizacji, a zarazem
pod formą ochrony godności stanu oddaje autorytetowi takich zawodowo-samorządnych organizacji pewne określone imperium nad
członkami, przejawiające się, między innymi, może najwyraźniej
w wykonywaniu władzy dyscyplinarnej. Przymusowość takich or
ganizacji zawodowo-samorządnych i powierzenie im w pewnym
zakresie imperium w stosunku do członków należy uważać za
ważną zmianę na drodze współczesnej ewolucji społecznej.
3. Rozwój zawodowych organizacji robotniczych to drugi głęboko
sięgający czynnik. Organizacje te wyszły wyłącznie z elementu zawodowości, mianowicie z obrony interesów zawodowych; przymusowo
ści i imperium nie miały. Pozbawione prawnie tych dwu ważnych
czynników, zaczęły dążyć do ich zdobycia dla siebie drogą faktów,
posługując się dwoma środkami; z jednej strony, eksklużywnością
i bojkotem wobec wykonawców zawodu stojących poza organizacją,
z drugiej zaś, uzyskiwaniem za pomocą solidarnego postępowania
korzyści zawodowych. Pierwszy z tych środków działał bezpośrednio,
drugi tylko pośrednio, ale za to skuteczniej. Pierwszy, jako środek
pewnego gwałtu, choćby tylko gwałtu biernego, nie mógł być stoso
wany stale i stać się systemem, zwłaszcza, gdyby liczba stojących
poza organizacją nie malała, względnie się nawet zwiększała. Temu
ostatniemu zjawisku zapobiegało działanie drugiego z wymienionych
środków, a to przez wykazywanie stojącym poza organizacją, że tylko
przez nią można uzyskać korzyści zawodowe. Tym sposobem, bez
prawnie uznanej przymusowości, poczęły robotnicze organizacje
zawodowe ogarniać sobą mniej więcej ogól robotniczy, a to na zasa
dzie solidarności zawodowej i zdobywania korzyści zawodowoekonomicznych. Nie mając prawnej egzekutywy, ale oparte o powyż
szą solidarność zawodową, zastąpiły tę egzekutywę samopomocą
w formie bojkotu w stosunku do wykonawców zawodu, wyłamujących
się spod organizacji, a w formie strajków - wobec przedsiębiorców.
Tym sposobem zaczęły z wolna robotnicze organizacje zawodowe
wrastać w organizację państwową, gdyż zaczęto zwracać się do nich
jako przedstawicieli ogółu robotniczego w sprawach odnoszących się
także, względnie wyłącznie do klasy robotniczej.
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4. Przedsiębiorcy odpowiedzieli na organizacje robotnicze two
rzeniem własnych organizacji, mających na celu obronę wspólnych
interesów. Tym sposobem z wolna zaczęły się tworzyć w obrębie
poszczególnych gałęzi zawodowych dwie obok siebie organizacje,
przedsiębiorców i pracowników, a więc według kryterium stanowi
ska w zawodzie.
5. Nieznane dotąd zwiększanie się agend administracji publicz
nej i coraz dalej idące komplikowanie się jej zadań, rozwój instytu
cji ekonomicznych, postęp w dziedzinie techniki, wreszcie ogólne
podniesienie się poziomu oświaty wytworzyły nowy ważny czynnik
w ustroju społecznym, mianowicie tzw. inteligencję.

II.
Stwierdzenie powyższych faktów było nam potrzebne, aby zrozu
mieć linię, po której posuwa się obecna ewolucja ustroju społecz
nego. W tym procesie bezsprzecznie najważniejsze zadanie przy
pada ruchowi organizacyjnemu wśród robotników. Przyczyna tego
tkwi w ścisłym związku zachodzącym zawsze między ustrojem
społecznym a gospodarczym. Ten ostatni doszedł do tego punktu
rozwoju, w którym liczny stan robotniczy, stanowiący ważny czyn
nik w kapitalistycznym ustroju, doszedł do swej samowiedzy pod
tym względem. Organizacja, wsparta o tę samowiedzę, umożliwiła
przystąpienie do walki z przedsiębiorcami o polepszenie bytu
i warunków pracy w ogóle. Zrazu była to walka na gruncie czysto
zawodowym, między bezpośrednio zainteresowanymi czynnikami.
Nie wszystkie jednak kwestie mogły być rozwiązane na tej drodze,
bo poza sprawą wysokości zarobków byl cały szereg innych, wy
chodzących już poza obręb jednego, dwu czy choćby nawet stu
przedsiębiorstw, jak cala dziedzina ubezpieczeń społecznych,
zaczynając od kas chorych, a kończąc na ubezpieczeniu na starość,
sprawa maximum dnia robotniczego itd. Przy panującym ustroju
politycznym trzeba było zdobyć sobie wstęp do parlamentów i tym sposobem do czynnika zawodowo-socjalnego i zawodowoekonomicznego dołączył się czynnik polityczny. Wreszcie skutkiem
wzrastania ruchu w kierunku przemiany obecnego ustroju kapitali
stycznego w duchu doktryn socjalistycznych organizacje robotni
cze przestały być tylko czynnikiem walki o polepszenie bytu i wa
runków pracy (w najogólniejszym znaczeniu), a przemieniły się
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w czynnik walki o zmianę całego dotychczasowego ustroju gospo
darczego. Ten fakt sprowadził jeszcze silniejsze zarysowanie się
odrębności organizacji robotniczych i organizacji przedsiębiorców.
Równocześnie ten sam fakt, jako mający u swej genezy walkę
o polepszenie bytu i warunków pracy, zaczął spajać coraz silniej
organizacje robotnicze różnych gałęzi zawodowych pod hasłem
walki z kapitalizmem, wzmacniając tym sposobem solidarność
robotników. Zarazem zorganizowani robotnicy przemysłowi zaczęli
szukać sprzymierzeńców w reszcie robotników, tj. wśród robotni
ków niekwalifikowanych i rolnych, wydostąjąc się przy tym na sta
nowisko przodownicze. Z wolna zorganizowani robotnicy dzięki
uzyskanemu wpływowi politycznemu występują w imieniu klasy
robotniczej z postulatami natury ogólnej i przeprowadzają je
w parlamentach; w stworzonych tą drogą instytucjach społecz
nych, jak np. w kasach chorych, zyskują szkolę samorządu.
Nie mogło to wszystko pozostać bez wpływu na organizacje
przedsiębiorców, w których również następuje zwiększenie spo
istości i zaczynają one bronić coraz częściej interesów zrzeszo
nych już nie tylko w kwestiach bezpośrednio socjalnych, ale
i w innych, jak np. wobec projektów ustaw podatkowych itp.
Jaki jest wynik tego procesu?
Pierwszym następstwem jest usuwanie jednostki coraz bardziej
na dalszy plan. W jej miejsce wysuwają się organizacje, które się
z sobą układają, a ustalone zasady obowiązują jednostki (np. cen
nikowe umowy o pracę). Obok socjalizacji umów ustawodawstwo
stworzone pod wpływem tego ruchu wprowadza szereg nowych
obowiązków pod rygorem przymusu, którym się znowu musi pod
dać jednostka, o ile się znalazła w danej sytuacji faktycznej, tu
dzież wprowadza się pewne normy (np. długość dnia roboczego),
których jednostkom zmienić nie wolno w drodze dobrowolnego
porozumienia. Te zaś wyniki wzmacniają jeszcze bardziej stanowi
sko organizacji. Robotnicy widzą w swych organizacjach wypróbo
wany już środek utrzymania uzyskanych zdobyczy i osiągnięcia
dalszych; przedsiębiorcy spodziewają się, że dzięki skupieniu swych
sił w organizacjach zdołają stawić skuteczniejszy opór żądaniom
i dążeniom przeciwnej strony.
Dalszym skutkiem jest oddziaływanie powyższego procesu także
na inne dziedziny życia społecznego i gospodarczego, mianowicie
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urządzanie ich nie ze stanowiska jednostki, lecz z punktu widzenia
organizacji społecznej. Występuje ta przemiana już obecnie coraz
silniej np. w zakresie własności, ujmowanej ze stanowiska raczej
funkcji społecznych niż władztwa według do niedawna jeszcze
bezwzględnie panujących konstrukcji, zbudowanych ze stanowiska
indywidualistycznego.
Fakt, że u genezy organizacji robotniczych tkwi walka o polep
szenie bytu i warunków pracy w ogóle, nie może pozostać bez
wpływu na obecną spoistość klasy robotniczej, a to bez względu na
to, czy, względnie kiedy nastąpi przemiana obecnego ustroju kapi
talistycznego. To, co jest silą spajającą klasę robotniczą dzisiaj,
nosi w sobie równocześnie elementy różnicujące. Składają się na
nie następujące czynniki: po pierwsze, podział robotników na kwa
lifikowanych i niekwalifikowanych; istnienie jego jest oczywistym
faktem, a siła faktów jest dla zagadnień socjalnych decydująca. Po
wtóre, istnienie wśród robotników kwalifikowanych różnych grup
zależnie od rodzaju kwalifikacji i to nieraz w obrębie tej samej
gałęzi zawodowej. W szczególności chodzi o robotników, u których
sama tylko kwalifikacja zawodowa w pracy ręcznej nie wystarcza,
lecz konieczna jest także kwalifikacja umysłów, zwłaszcza że ta
ostatnia bywa główną i podstawową, tamta zaś następczą i z niej
wyplywąjącą, często wykonywana, już z pomocą robotników kwali
fikowanych tylko w zakresie pracy ręcznej lub nawet niekwalifiko
wanych.
Te różnice kwalifikacyjne nabierąją znaczenia z chwilą, gdy niekwalifikowany proletariat poczyna wysuwać postulat równości
w zakresie wynagrodzenia za pracę. Dopóki trwa walka bezpośred
nia i skutkiem tego najbardziej obchodzące robotnika zdobycie
lepszego bytu, łagodzi ona wynikające z powyższych różnic usto
sunkowanie się, górując nad nim wspólnym celem. Z chwilą jednak,
gdy robotnicy kwalifikowani osiągają coraz ich więcej zaspokajają
ce polepszenie bytu, zaczynają powyższe różnice traktować dyferencyjnie.
Temu procesowi dopomoże inny proces: organizowanie się pro
letariatu umysłowego, tzw. inteligencji. Znąjduje się ono dopiero
w początkowym stadium, ale rozwija się w coraz szybszym tempie.
Zaczął się ten proces od organizacji w obrębie poszczególnych
gałęzi i z wolna przechodzi w okres łączenia się w powszechne
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związki zawodowe inteligencji. Jest on obecnie tam, gdzie znajdo
wał się proletariat robotniczy w pierwszym okresie organizowania:
podstawą organizacji inteligencji w obecnym stadium jest obrona
interesów zawodowych i zdobycie lepszych warunków bytu; płynie
ona ze świadomości, okupionej drogo doświadczeniem, że na inte
ligencję przerzucają wszystkie klasy społeczne efekty drożyzny
najniezbędniejszych artykułów, podczas gdy ona ani nie ma tego,
przed czego przerzuceniem mogłaby się bronić, ani tych, na któ
rych takie przerzucenie mogłaby zrealizować. Będąc dopiero
w początkowym stadium, ruch ten nie może jeszcze na razie dzia
łać silą uzyskanych zdobyczy, stąd upowszechnienie jego postę
puje tylko z wolna, ale znajduje ułatwienie w istnieniu już pewnych
gotowych organizacji w obrębie poszczególnych gałęzi pracowni
ków umysłowych. Mogą mieć te organizacje na razie szczupłe za
dania, mogą nawet rozwijać słabą stosunkowo działalność, ale
przez fakt swego istnienia i skupienia pewnej liczby osób związa
nych wspólną niedolą ekonomiczną staną się - jak zresztą uczy
doświadczenie i w innych dziedzinach organizacji społecznych kadrami, w które silę i życie wlewa ewolucja, rozwijająca się po linii
od pewnego momentu żywiołowo.
Organizująca się inteligencja pójdzie dalej po tej samej wytycz
nej, po której posuwała się organizacja zawodowa robotników,
a więc przede wszystkim w kierunku zdobycia sobie także wpływu
politycznego. Zarazem jednak będzie musiala zająć stanowisko
w toczącej się walce o przemianę obecnego ustroju kapitalistycz
nego. Jedno i drugie zmusi ją do szukania sprzymierzeńców, tak
samo jak ich szukali przemysłowi robotnicy kwalifikowani w masie
robotników niekwalifikowanych i rolnych. Znajdzie ich tzw. inteli
gencja wśród robotników kwalifikowanych, a to dzięki owemu róż
niczkującemu procesowi, płynącemu z różnic kwalifikacyjnych. Tą
drogą rozszerzy się kolo tzw. inteligencji, gdyż wejdą do niej grupy
wykwalifikowanych robotników, których kwalifikacja opiera się
przede wszystkim na kwalifikacji umysłowej i którzy z jej istoty są
też przede wszystkim pracownikami umysłowymi. Wniosą oni do
organizującej się inteligencji bogate doświadczenia asocjacyjne.
Z tą chwilą zostanie dokonana społeczna organizacja ogółu pra
cujących, obejmująca trzy grupy pracowników: umysłowych, kwali
fikowanych ręcznych i niekwalifikowanych ręcznych. Prawne
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uznanie tych organizacji za przymusowe będzie formalnym dopro
wadzeniem procesu do punktu dojrzenia. Stworzy zamknięty dla
siebie stan, oparty na budowie federacyjnej w obrębie każdej grupy,
na zasadzie przymusu i samorządu zawodowego. Inne istniejące
klasy społeczne będą zmuszone dążyć do przeciwstawienia ze swej
strony podobnej własnej organizacji. Walka, podjęta przez nie
o zdobycie i zapewnienie dla swej organizacji takiego samego sta
nowiska prawnego, będzie formą ostatecznej walki o przemianę
całego dotychczasowego ustroju gospodarczego i społecznego. Od
jej wyniku zależeć będzie ostateczny układ społeczny na stany
i płynący stąd wzajemny stosunek sil, który wypowie się następnie
w ustroju politycznym i administracyjnym. Podstawą tego podziału
na stany będą zawód i funkcja w jego ramach spełniana. Samorząd
zawodowy wyciśnie, oczywiście, swe piętno także na samorządzie
lokalnym, jednostkę sprowadzi do znaczenia członka organizacji
stanowej, pozostawiając jej wolną decyzję w stosunkowo szczu
płym zakresie. Rozwój ustroju społecznego nie idzie ani - jakby się
zdawać mogło - po linii omnipotencji państwa, ani też po linii
wolności jednostki. Przeciwnie, zdąża on, z jednej strony, do roz
woju stanowości zawodowej opartej o szeroki samorząd, a podda
jący sobie jednostkę, z drugiej zaś, do pozostawienia państwu tylko
kierownictwa i załatwiania w zakresie pewnych spraw wspólnych
ogólnego znaczenia. Stosem pacierzowym stanie się samorząd
administracyjny oraz samorząd gospodarczy1 oparty o samorządne
stany zawodowe.

1 Charakterystyczne przejawy pod tym względem można spostrzec, z jednej
strony, we francuskim syndykalizmie i amerykańskim unionizmie przemysłowym,
z drugiej zaś strony, we współczesnym angielskim tzw. socjalizmie gildowym
[wlaść. gildyjnym - przyp. red.), stawiającym wyraźnie za cel „industrial Sel
fgovernment". - Por. Otto Bauer, „Bolschewismus oder Socialdemokratie?",
Wiedeń 1920, s. 92 i 94; Cole „Selfgovernment in industry", Londyn 1920; Et.
Martin Saint-Léon „Syndicalisme ouvrier et syndycalisme agricole”, Paryż,
wyd. u Payota; Georges Sorel „La décomposition du marxisme” i Victor
Griffuelhes „L’action syndycaliste", obie Paryż, wyd. Bibliothèque du mouve
ment prolétarien u M. Rivière et Cie; co do strony prawnej francuskiego syndykalizmu por. Maurice Hauriou „Précis de droit administratif et de droit public”,
Paryż 1911, s. 366 i nast., oraz podaną tam literaturę.
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A jednostka? Ta zacznie z wolna szukać pomocy dla wywalcze
nia sobie większej swobody w obrębie stanu znowu drogą łączenia
się w asocjacje, w których jednak moment zawodowości nie będzie
już kryterium, ani celem, ustępując miejsca dążności do wyzwole
nia się spod przewagi stanów zawodowych. I tu zaczną się kiedyś
gromadzić nowe siły twórcze, które dadzą życie nowym koncep
cjom i nowym liniom ewolucji. Państwu zepchniętemu dotąd rów
nież na plan dalszy, przypadnie zapewne w tym przyszłym procesie
znowu ważne zadanie do spełnienia.

WYNIKI ANKIETY W SPRAWIE ROZWOJU KU STANOWOŚCI
Zagadnienia podniesione w ankiecie1 z powodu mojego artykułu
Na drodze ku stanowości rozpatrywać będę w ten sposób: nąjpierw
zajmę się tymi, które są natury metodycznej, a następnie tymi,
które odnoszą się do samego poruszonego przeze mnie problemu.
I. Co się tyczy pierwszej grupy, to wyczerpuje się ona w twier
dzeniu prof. Jaworskiego", że należałoby ściśle odróżnić stronę
polityczną i gospodarczą problemu. Z takim postawieniem kwestii
zgadzam się w zupełności. Jeżeli w swoim artykule nie przeprowa
dziłem wyraźnie takiego rozróżnienia, to stało się to skutkiem
sposobu, w jaki problem ująłem. Miałem mianowicie na celu tylko
ujęcie podstawowych i najistotniejszych wytycznych linii omawia
nej ewolucji, a nie wyczerpujące rozważenie problemu. To ostatnie,
wymagające obszernego studium, musialoby takie rozróżnienie
strony politycznej i gospodarczej posiadać. Natomiast w zwięzłym
artykule, zmierzającym do wywołania dyskusji nad poruszonym
problemem, oddzielenie tych dwóch stron jest trudne, bo życie obie
je łączy nierozerwalnie i dlatego przedstawienie tylko najistotniej
szych podstaw problemu wymagało dla wyrazistości rozważenia
ich łącznie obok siebie.
II. W zakresie samego problemu:
1. Najpierw wypada zająć się twierdzeniem (prof. Jaworskiego
i prof. Krzyżanowskiego1"), że, jakkolwiek grupowanie społeczne
według kwalifikacji zawodowej jest słuszne, to jednak ważniejszym
i decydującym jest różnicowanie z powodu sprzeczności czy nawet
konfliktu między miastem a wsią. W związku z tym pozostaje inne
twierdzenie (prof. Krzyżanowski), będące bliższym wyjaśnieniem
poprzedniego, że rolnicy oparci o posiadanie ziemi idą w kierunku
indywidualistycznym.
Co do tego, to należy zauważyć, że ze stanowiska rozważanego
przez nas problemu nie należy obu wyżej wymienionych kryteriów
brać wyłącznie, lecz trzeba zdać sobie sprawę z tego, że oba wyma
gają rozważenia. Jeżeli w swoim artykule uwzględniłem tylko róż
nicowanie grup wedle kwalifikacji, to dlatego, że takie postawienie
kwestii wypływało z przyjętego przeze mnie punktu wyjścia
w rozważaniu problemu. Trzeba pamiętać, że chodziło mi o wska
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zanie linii, po której posuwa się obecnie ewolucja społeczna i po
której posuwać się będzie aż do chwili, którą określiłem jako punkt
dojrzenia procesu, tzn. do chwili, gdy organizacja pracowników
wszelkiej kategorii będzie powołana do istnienia na zasadach,
wskazanych przeze mnie w artykule. Ten zaś okres przejściowy
będzie szedł na wsi nie w kierunku różnic między wsią a miastem,
lecz po linii przeciwieństw między bezrolnym a małorolnym prole
tariatem z jednej, a resztą ludności rolniczej z drugiej strony. Do
wodzą tego pewne objawy, które można obserwować już dzisiaj
w Polsce, a jeszcze więcej przemawia za tym historia rolniczego
syndykalizmu we Francji z ostatnich niemal miesięcy, gdzie Comité
Confédéral de la Confédéraion Générle du Travail uchwali! na po
siedzeniu 28 maja 1919 r. utworzenie - niezależnie od istniejącej
od dawna „L'Union Centrale des Syndicats agricoles” - w obrębie
wspominanej C.G.T. osobnej „L’Union Fédérative terienne"1, co
zapowiada poważne posunięcie naprzód w kierunku rozwoju za
znaczonych poprzednio przeciwieństw. W każdym razie ten rozwój
prowadzi obecnie do wytwarzania się w obrębie rolnictwa osobnych
organizacji robotników rolnych i zdaje się nie ulegać wątpliwości,
że te organizacje w tym okresie przejściowym znajdą się na jednej
linii z innymi organizacjami pracowników. Oczywistym jest, że siła
tych rolnych organizacji robotniczych, a tym samym ich stanowi
sko w obrębie zorganizowanej masy pracowników wszelkich kate
gorii będzie zależeć od różnych okoliczności, w szczególności od
tego, czy i w jakim stopniu drogą reform w zakresie własności ziem
skiej zmniejszy się liczba bezrolnych i małorolnych. Wynik tego
procesu nie będzie obojętny dla walki, którą podejmą organizacje
innych klas społecznych z powstałymi już organizacjami pracowni
ków wszelkiej kategorii. Nie jest też wykluczone, że rezultat tej
walki będzie taki, że sprzeczności między wsią a miastem staną się
wówczas osią problemu społecznego. Ale i wtedy nawet dyferencje
kwalifikacyjne nie stracą na swym znaczeniu, o ile chodzi o ugru
powanie zorganizowanych pracowników; kwestia zredukuje się dla
nich tylko co do większego lub mniejszego stopnia siły, jaką będą
1 Por. Et. Martin Saint-Léon, Syndicalisme ouvrier et syndicalisme
agricole, Paryż, wyd. u Payota w Bibliothèque du syndicalisme agricole (publiée
sous la direction de J.-H Ricard).
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przedstawiali w całokształcie ustroju społecznego, a to zależnie od
tego, czy, względnie jaki zastęp robotników rolnych będzie szedł z
nimi razem wjednym szeregu.
2. Prof. Jaworski pyta: czy zniknie walka klas, gdy ruch organi
zacyjny będzie szedł dalej tak jak idzie? 1 odpowiada, że nie, że
będzie trwała dalej. To zapatrywanie wydaje mi się słusznym. Jest
rzeczą pewną, że przy utrzymaniu się ustroju kapitalistycznego
walka pomiędzy posiadającymi i nieposiadąjącymi będzie się dalej
toczyła. Ale nawet w razie jego przemiany nie wydaje mi się, by ona
mogła zupełnie zniknąć. Zdaje się, że tylko przesunęłaby się jej
podstawa z kryterium posiadania i nieposiadania na kryteria dyferencji kwalifikacyjnej wśród pracowników. I stałaby się może nawet
środkiem do stworzenia wząjemnej kontroli, a więc ochroną prze
ciw samowoli i bezprawiu.
3. Można się spotkać ze zdaniem, że różnica między robotni
kiem kwalifikowanym a niewykwalifikowanym zaciera się coraz
bardziej. Otóż takie twierdzenie wymaga jednego zastrzeżenia:
prawdą jest, że udoskonalenie - żeby się tak wyrazić - techniki
pedagogicznej ułatwia nabycie kwalifikacji, ale nie wydaje mi się,
aby kwestia skrócenia tą drogą czasu potrzebnego do nabycia kwa
lifikacji w pewnej gałęzi pracy usuwała całą dyferencję między
robotnikiem kwalifikowanym i niewykwalifikowanym, bo nie usuwa
konieczności pracy kwalifikowanej. Przez postęp techniki pedago
gicznej zwiększa się szybciej kolo robotników kwalifikowanych,
a to stwierdzenie jest ważne dla takiego właśnie ujęcia problemu,
jakie przedstawiłem w swoim artykule. Zresztą, z drugiej strony,
istnieje dla tego procesu także pewna granica. Pomijając już takie
okoliczności, jak mniejsza lub większa wrodzona zręczność, lepsze
lub gorsze przygotowanie poszczególnych jednostek do przyswoje
nia sobie pewnych specjalnych wiadomości fachowych, trzeba
pamiętać, że w procesie produkcyjnym jest - ujmując rzecz ogólnie
- określona jego istota, pewien stosunek między potrzebną dla
niego pracą kwalifikowaną a niekwalifikowaną, wreszcie, że w cało
kształcie pracy są i będą zawsze pewne rodzaje czynności, nie
wymagające kwalifikacji, skutkiem czego robotnik niewykwalifiko
wany nie zniknie. W końcu należy pamiętać, że - co wyraźnie za
znaczyłem w artykule - są także pewne kategorie tzw. robotników
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kwalifikowanych, w których - dla zmniejszenia czasu potrzebnego
do wyuczenia się fachu są zakreślone stosunkowo ciasne granice,
wypływające i z guantitas, i z gualitas potrzebnych wiadomości.
4. Słusznym jest spostrzeżenie, że położenie ekonomiczne ro
botników niewykwalifikowanych polepszyło się w ostatnich cza
sach stosunkowo bardziej, niż robotników niewykwalifikowanych.
Ale właśnie ten fakt, jak zaznaczyłem w artykule, pociągnie za sobą
ważne następstwa dyferencyjne w obrębie obecnie zorganizowane
go proletariatu. Robotnicy niewykwalifikowani dążą do zrównania
zarobków z kwalifikowanymi, ale wśród tych ostatnich daje się
spostrzec ruch w kierunku utrzymania się przy wyższych placach.
I tu są zarodki dalszej ewolucji w kierunku przeze mnie przedsta
wionym. Słyszałem zdanie, że takie rozszerzenie się kola inteligen
cji, jak ja je sobie przedstawiam, jest zbyt śmiałe z powodu znacz
nych różnic między branymi pod uwagę składowymi elementami.
Co do tego, to obok względów taktycznych szukania nawzajem
sprzymierzeńców tak obecnej tzw. inteligencji, jak i pewnych grup
tzw. najwyżej wykwalifikowanych robotników należy zwrócić uwagę
na dwa fakty: pierwszy - to istniejące już dziś pewne organizacje
np. w przedsiębiorstwach państwowych (koleje), do których w jakiejś
mierze już należą jednostki obu powyższych kategorii; jest to na
stępstwo prądów w kierunku organizowania się funkcjonariuszy
publicznych, gdzie jako kryterium występuje funkcja pośrednio lub
bezpośrednio publiczna2. Za tym zaś musi pójść w przyszłości fakt
drugi, mianowicie konieczność znalezienia w obrębie takich orga
nizacji funkcjonariuszy publicznych miejsca także dla tej ich kate
gorii, którą się dziś określa nazwą służby. Rozwiązanie tej kwestii
będzie ułatwione przez oparcie organizacji na pewnego rodzaju
federacji poszczególnych gałęzi danej grupy, podobnie jak to dziś
widzimy wśród zorganizowanych robotników. Należy przy tym
zwrócić uwagę na to, że wspomniany w moim wstępnym artykule
angielski socjalizm gildowy wyobraża sobie również, że np. gilda
narodowa kolei żelaznych miałaby objąć wszystkich bez wyjątku

2 Por. książkę: Gorges-Cahen Les fonctionnaires. Leur action corpora
tive, Paryż 1911, wyd. w Le movement social contemporain (u Armanda Colina).
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pracowników tej gałęzi, a więc zarówno inżynierów, maszynistów
itp., jak i konduktorów, portierów itd.3
5. Prof. ZollIV poruszył kilka głęboko sięgających pytań. Pomijam
kwestie, co do których może zabrać glos tylko historyk. Dotykają
one jednak także tego, współczesnego nam, procesu w dziedzinie
prawa, który ochrzczono we francuskiej literaturze, jako „la socialisation du droit”4. Nie miejsce tutaj bliżej się tą kwestią ząjmować,
wystarczy wskazać na rozszerzenie zakresu, w jakim się stosuje
instytucje wywłaszczenia, lub na ograniczenia tzw. wolności umo
wy (zwłaszcza w dziedzinie kontraktu o pracę) itp. Może jednak
niebawem wysunąć się jeszcze inne zagadnienie: uposażenie pu
blicznych funkcjonariuszy. Wszelkie doświadczenia z tzw. regula
cjami plac wskazują na to, że obracamy się w kole bez wyjścia. Stąd
zaś płynie pytanie, czy nie trzeba będzie przejść do wyposażania
funkcjonariusza publicznego przede wszystkim w odpowiedni ka
wałek gruntu, przy ograniczeniu wynagrodzenia pieniężnego trak
towanego tylko jako rodzaj dopłaty na zaspokojenie innych potrzeb
poza wyżywieniem? A tu się nasuwa zaraz dalsze pytanie: czy dro
ga do takiego rozwiązania nie prowadzi z konieczności przez two
rzenie rodząju „kolonii urzędniczych” jako jednego z elementów
systemu wyposażenia funkcjonariuszy publicznych? Z tym zaś
łączy się wreszcie inne jeszcze zagadnienie: czy nie jest to linia
dalszego poddawania większych grup jednostek przymusowemu
urządzeniu ważnej dziedziny, czyli tzw. popularnie „stosunków
życia prywatnego" i czy w tym procesie nie odegrają istotnej roli
znowu organizacje zawodowe? Być może, że w możliwych odpo
wiedziach, jakie mogą się tutaj zarysować, historyk dostrzegłby
także jakieś analogie, o których wspomina prof. Zoll przy innej
kwestii.

3 Por. literaturę przytoczoną na końcu mojego wstępnego artykułu, nadto
Arthur Penty The restoration of the Guildsystem ¡Taylor The Guild Statę.
1 Np. Char mont La socialisation du droit („Revue de métaphysique et de
morale" 1903), Duguit Le droit social, le droit individel et la transformation
de l’Ètat (Paryż 1911). Duguit Les transformations générales du droit privé
depuis le Code Napoleon (Paryż 1911), A. Mater Le socialisme juridique
(„Revue socialiste” 1904).
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6. Na szczególniejszą uwagę zasługuje to oświetlenie problemu,
jakie daje prof. Rostworowskiv w swym artykule Stanowość w pań
stwie nowożytnym. Zwraca prof. Rostworowski słusznie uwagę na
to, że obecna ewolucja społeczna idzie po linii walki z zasadą więk
szości, wysuniętą przez doktrynę demokratyczną: zasada ta oka
zała się iluzją, mającą swe źródło w pewnych abstrakcjach, tkwią
cych u jej genezy5.
7. Co się tyczy zadania państwa w omawianym procesie, do
tkniętego przez prof. Jaworskiego i prof. Rostworowskiego, to da
łem mu wyraz do pewnego stopnia w ostatnim ustępie swego
wstępnego artykułu. Ograniczyłem się tam wprawdzie tylko do
pewnego bardzo ogólnego poruszenia tej kwestii, a to dlatego, że
uważam, iż państwo będzie tylko z trudem spełniać zadanie wy
równywania konfliktów wobec silnych „stanów zawodowych”. Je
stem jednak przekonany, że dopomoże mu w tym ruch w kierunku
wyzwalania jednostki spod krępującej ją przewagi organizacji za
wodowych i pod tym względem jestem na tej samej linii, co prof.
Jaworski. Jeśli jednak prof. Jaworski utrzymuje, że ewentualny
okres, oparty o stany zawodowe będzie tylko stanem przejściowym,
to nie śmiałbym twierdzić, że ten okres nie będzie dość długi, by
stworzyć pewną zamkniętą dla siebie całość. Zarazem rozumiem,
że ewolucja może i będzie wykazywać pewne różnice, mające swe
źródło we właściwościach narodowych, w sile dotychczasowych
kierunków rozwojowych itp.; charakterystyczne pod tym względem
są już dziś różnice między francuskim syndykalizmem, angielskim
„industrial selfgoverment” i niemiecką „Planwirtschaft".
8. Uważam za rzecz pomyślną, że w ankiecie zabrał glos także
historyk prawa. Prof. Kutrzeba'1 zajął się pytaniem, czy można
mówić o „stanowości” w poruszonym przeze mnie zagadnieniu
i odpowiada na nie - słusznie zresztą - ze swego stanowiska, tj. ze
stanowiska historyka. Skutkiem tego odpowiedź nie mogła się
znaleźć zupełnie na tej samej linii co moja, bo nasz punkt widzenia
jest odmienny. Ja patrzę na omawianą ewolucję społeczną ze sta
nowiska współczesnych, obserwowanych bezpośrednio faktów.
Między innymi nie określiłem dokładnie na wstępie swego artykułu
5 Por. Georges Guy-Grand Le procès de la démocratie (w Le mouve
ment social contemporain, Paryż 1911).
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Na drodze do stanowości, co należy rozumieć przez stanowość, bo
odpowiedź na to, co pod tym terminem rozumiem, zawarta jest
w ogóle w całej jego treści. „Stan" w moim rozumieniu polega na
organizacji przymusowej i wyposażonej w samorząd, opartej na
kryterium zawodu i funkcji w niej spełnianej. Nie użyłem też nig
dzie zwrotu o powrocie do stanowości, bo właśnie takie określenie
mogłoby nasunąć niejedną i to uzasadnioną wątpliwość pod wpły
wem pewnych historycznych reminiscencji z zakresu prawnopaństwowych podstaw dawnych stanów średniowiecznych. Mówię
stale o „drodze do stanowości”, bo zdaję sobie sprawę, że te two
rzące się „stany zawodowe” będą i muszą być różne od średnio
wiecznych pod tymi wszystkimi względami, które prof. Kutrzeba
ujął w jasnych i zwięzłych rysach. Choć jednak te wykluwające się
„stany zawodowe” w swej wewnętrznej organizacji i zwartości, we
wzajemnym do siebie stosunku itd. będą się różnić od średnio
wiecznych stanów, to mimo to - jako zwarte, potężne i przymuso
we organizacje zawodowe - zaciążą na ustroju państwowym, go
spodarczym, i społecznym, jak również wpłyną na stanowisko jed
nostki w tej całości. A przecież stanowość średniowieczna miała
również refleksy w tych dziedzinach. Nie chodzi o tożsamość, lecz
o podobieństwo form społecznej ewolucji, bo treść nimi ogarnięta
jest wynikiem odbytego już tymczasem rozwoju, tego - by użyć
pięknych słów Bergsona6 - ciągłego postępu przeszłości, który
wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa, idąc naprzód.
Sądzę zresztą, że mój artykuł nie pozostawia wątpliwości, co ro
zumiem pod pojęcim stanu i nie może wywoływać nieporozumień
6 Evolution créatrice. [Henri Bergson (1859-1941), francuski filozof,
urodzony w Paryżu, w latach 1881-1898 byl nauczycielem filozofii w szkołach
średnich, w 1897 został profesorem na École Normale Supérieure, a w 1900
otrzyma! katedrę w Collège de France. Od 1914 byl członkiem Akademii Francu
skiej, a w 1928 został laureatem literackiej Nagrody Nobla. Podstawowym zagad
nieniem filozofii Bergsona było pojęcie trwania - ujęte w sposób ciągły, a nie jako
suma chwil, czyste trwanie jest równoznaczne z absolutem, który jest możliwy do
poznania jedynie dzięki poznaniu intuicyjnemu. W jego mniemaniu rzeczywistość
podlega ciągłej ewolucji, dzięki tzw. pędowi życiowemu - sile duchowej walczącej
z materią. Główne dzieła: Données immédiates de la conscience (1889), Matière
et mémoire (1896), L’évolution créatrice (1907), Les deux sources de la relig
ion et de la morale (1932). - przyp. red.].

28

WYNIKI ANKIETY W SPRAWIE ROZWOJU KU STANOWOŚCI

ze względu na ten termin, używany w rozumieniu średniowieczne
go ustroju pewnego okresu. Artykuł prof. Kutrzeby oddaje tę wielką
przysługę, że właśnie uwypukla i przeciwstawia różnice wskazujące
na odbytą długą a bogatą w przemiany drogę rozwoju historycznego.
Kończę swoje uwagi stwierdzeniem, że zasadnicza linia ewolucji
społecznej, skreślona w moim ujęciu problemu, nie została w ankie
cie zaprzeczona. Natomiast szereg szczegółowych zagadnień z nią
się łączących został z różnych punktów widzenia oświetlony. Tym
sposobem stworzono podstawę do dalszych głębszych i bardziej
wyczerpujących rozważań nad poruszonym problemem. A to był
nasz cel.
Na końcu niech mi wolno będzie wyrazić zapatrywanie, że ewo
lucja społeczna nie idzie - moim zdaniem - tak całkiem po linii
sądu, jaki wydal jeden z teoretyków francuskiego syndykalizmu,
Sorel™, o marksizmie, że „ił est une philosophie des bras et non
une philosphie des têtes"7: Ruch organizacyjny wyszedł już poza
granice proletariatu zwykłej pracy ręcznej, obejmuje coraz szerzej
proletariat umysłowy, zdążając coraz szybciej po nowej drodze
ewolucji społecznej do stworzenia dla niej tak szerokich podstaw,
by dala w swym wyniku pewną dla siebie całość. Kto tego nie dojrzy
albo się spóźni, nie zdoła potem nadążyć.

Przypisy
1 Ankieta drukowana na lamach „Czasopisma Prawniczego i Ekonomiczne
go”, R. XVIII, Nr 5-8 i 9-12, wywołana artykułem Kumanieckiego Na drodze do
stanowości (CZPiE, R. XVIII, Nr 5-8 ), w ramach której swoje artykuły opubliko
wali: W. L. Jaworski, A. Krzyżanowski, F. Zoll, M. Rostworowski i S. Kutrzeba.
Teksty z tej ankiety opublikowano poniżej.
" Władysław Leopold Jaworski (1865-1930), urodzony w Karsach
k. Pacanowa w guberni kieleckiej, początkowo kształcił się w gimnazjach krakow
skich św. Anny i III gimnazjum (późniejsze gimnazjum Sobieskiego). W 1884 zdał
egzamin maturalny i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim,
już w 1885 opublikował pierwszą pracę naukową pt. Z literatury prawa pry
watnego. Wkrótce po ukończeniu studiów uzyskał doktorat i zaczął pracę
w Prokuratorii Skarbu w Krakowie, gdzie pracował do 1899, kiedy to otrzymał
tytuł profesora nadzwycząjnego UJ. W latach 1890-1891 pogłębiał studia prawni

’ La décomposition du marxisme, s. 60.
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cze w Berlinie i w Paryżu. Na podstawie rozprawy Prawo nadzastawu wedle
ustawodawstwa austriackiego habilitował się w 1894. Lata 1900-1905 Jaworski
wypełni! pracą naukową, w tym czasie ogłosił m.in.: Komentarz do austriackiego
kodeksu cywilnego (wraz z Prof. S. Wróblewskim) i Kodeks cywilny austriacki..
W 1905 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jednocześnie aktywnie uczestni
czył w życiu politycznym Galicji, od 1900 byt członkiem redakcji „Czasu”, a od 1911
zasiadał w Radzie Państwa z ramienia krakowskich zachowawców. Aby zapobiec
radykalizacji nastrojów na wsi galicjiskiej i rozszerzaniu się wpływów Stronnictwa
Demokratyczno-Narodowego, był zwolennikiem współpracy konserwatystów
z PSL-em, oraz jednym z architektów porozumienia z tą partią w 1908, na pod
stawie którego partia chłopska przyłączyła się do Kola Polskiego w Radzie Pań
stwa. Po wybuchu I wojny światowej został przewodniczącym Naczelnego Komite
tu Narodowego, instytucji, która miała stanowić polityczną reprezentację Legio
nów Polskich. Początkowo byt zwolennikiem zbliżenia z państwami centralnymi,
w 1915 wydawał odezwę Do Narodu, w której proponował połączenie ziem daw
nego Królestwa Polskiego z Galicją pod berłem Habsburgów. Jednak po tzw.
pokoju brzeskim, jak większość Polaków straci! zaufanie do polityki państw cen
tralnych, na znak protestu m.in. zrezygnował z tytułu tajnego radcy dworu.
W czasach II Rzeczpospolitej zajmuje się głównie pracą naukową, był członkiem
Komisji Kodyfikacyjnej, ogłosił szereg prac z zakresu prawa konstytucyjnego,
m.in.: Uwagi prawnicze o projekcie konstytucji (1921), był redaktorem i współ
autorem Ankiety konstytucji z 17 marca 1921 (1924), która jest wyjątkowym
dziełem w polskim piśmiennictwie konstytucyjnym i zarazem stanowi wnikliwą
analizę postanowień konstytucji marcowej połączoną z ostrą krytyką ustawy
zasadniczej. W 1928 Jaworski opublikował swój Projekt Konstytucji (1928), gdzie
zaproponował model ustroju zbudowany w oparciu o teorię normatywizmu Kelsena uzupełniony przez regułę „moralności Chrystusowej”, co stawia w odmiennym
świetle teorię kelsenowską. Profesor Jaworski zmarł 14 lipca 1930.
Uwagi odnośnie artykułu Kumanieckiego W. L. Jaworski zawarł w artykule Czy
jesteśmy na drodze do stanowości? zamieszczonym poniżej:
... Fakty, które przytacza prof. Kumaniecki, są niezbite. Można by zwięk
szyć ich liczbę, ale i ta, którą podano, wystarcza do obudzenia najżywszej
uwagi, idzie więc tylko o to, czy uogólnienie, do którego prof. Kumaniecki
doszedł na ich podstawie, jest trafne i na jaką pozwalają te fakty prognozę.
Przed wypowiedzeniem mego zdania w tym względzie, pragnę uczynić
pewną uwagę metodyczną. Dobrze jest oglądać życie osobno z punktu widze
nia politycznego, a osobno z punktu widzenia ekonomicznego. Należy tylko
sobie zdać sprawę, że te dwa różne punkty widzenia - to tylko ułatwienie dla
naszego myślenia, bo w życiu nie ma, oczywiście, takiej separacji. Pożąda
nym jest także zdecydować się, który z tych punktów widzenia uznamy za
pierwszy, a który za czasowo następujący. Jest to znowu tylko pewne uła
twienie w myśleniu, bo wszyscy zdajemy sobie przecież sprawę, że stosunki
ekonomiczne wpływają na ustrój polityczny, ale że ten ostatni wpływa także
na pierwsze. Co do mnie, to stosunkom ekonomicznym wyznaczam w moim
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myśleniu rolę przyczyny, z całą samowiedzą, że skłania mnie to do tego tylko
ekonomia myślenia i że ze wszech miar pożądana jest próba przeciwna.
Wychodząc z tego założenia, stwierdzam, że w organizowaniu narodu
odegra większą rolę antagonizm wsi do miasta aniżeli różnica między pracą
umysłową a ręczną. Nie mogę zaprzeczyć, że różnicowanie na podstawie tego
ostatniego kryterium jest faktem, ale sądzę, że organizacje, konstytuujące się
po tej myśli, nie obejmują wsi. Można przypuszczać, że wszystkie one znajdą
się w jednym obozie, gdy staną naprzeciwko zorganizowanego i świadomego
swej sity rolnika. Usuwając na bok Anglię, tak różniącą się od kontynentu co
do stosunku ludności rolniczej do przemysłowej, we wszystkich innych kra
jach, szczególnie w Rosji i w Polsce, to właśnie kryterium miasta i wsi odegra
rozstrzygającą rolę.
Druga uwaga, którą mi nasunął wywód prof. Kumanieckiego, tyczy się
stwierdzenia, że rozwój organizacji po myśli kryterium zawodowości pracu
jących nie usunie walki klas: posiadającej z nieposiadającą. Jest tego zdania
także i inicjator dyskusji, mówi bowiem, że „inne klasy społeczne będą zmu
szone dążyć do przeciwstawienia ze swej strony podobnej własnej organiza
cji”. Cóż więc ulegnie zmianie? Jeżeli na dzieje patrzeć będziemy z punktu
widzenia walki posiadających z nieposiadającymi, (a każdy punkt widzenia
jest uprawniony), to jeżeli rozwój pójdzie w kierunku wskazanym przez prof.
Kumanieckiego, poszczególne zawody zyskają możność udokumentowania
w daleko większej mierze niż obecnie doniosłości funkcji, którą w narodzie
spełniają, a przez to zwiększą szansę, że w razie strajku spełnione zostaną
ich postulaty. Nie jest to więc zmiana zasadnicza, bo walka posiadających
z nieposiadającymi nie ustanie, ale zmiana mimo to ważna, bo dająca mniej
szościom środek, chroniący je od pochłonięcia przez resztę narodu, stanowią
cą większość. Rządy bolszewików w Rosji są dobrym polem doświadczalnym.
Nacjonalizacja ziemi nie udała się im; organizacja proletariatu wiejskiego
z ostrzem skierowanym przeciwko włościanom posiadającym nie tułała się im;
oddanie robotnikom fabryk nie udało się również. To wszystko, mimo specyficz
nych stosunków rosyjskich, pobudza do głębokiego zastanowienia się nad utar
tymi programami. Zapewne, w Anglii może się udać syndykalizm węglowy, ale
o jego wpływie na całość ustroju nie możemy nic jeszcze powiedzieć.
Z tych powodów, to jest z powodu, że większą wagę przywiązuje do orga
nizacji wedle kryterium wsi i miasta niż do organizacji wedle kryterium
pracy umysłowej i ręcznej, i z powodu, że tak czy owak pozostanie antago
nizm posiadających do nieposiadających. Nie sądzę, aby fakty przytoczone
przez prof. Kumanieckiego mogły służyć za podstawę do takiego uogólnienia,
które by nam dawało obraz dalszej przyszłości. Jednak te fakty, które podał
prof. Kumaniecki, istnieją, i nie można się z nimi nie Uczyć. Jakie mają
znaczenie?
Przed wypowiedzeniem zdania o tym, winienem określić moje zasadnicze
stanowisko w problemie, który prof. Kumaniecki postawił. Problem ten rozu
miem tak: między państwo a jednostkę wciska się trzeci czynnik, to jest orga
nizacja zawodowa. Jaki jest stosunek tych trzech czynników do siebie? Prof.
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Kumaniecki jest zdania, że obecnie przybywający ten trzeci czynnik, to jest
organizacja zawodową odegra decydującą rolę.
Według mnie realnością jest tylko jednostka, a sprężyną jej działania jest
zdobycie jak największej wolności. Historia i dzień dzisiejszy uczy, że czło
wiek, działający pod naciskiem, tej sprężyny, stara się uwolnić przede wszyst
kim od więzów, które na niego nakładają organizacje niższego rzędu
(rodzina, cech, zawód etc.), a zadania, których sam spełnić nie może, zrzuca
na barki najdalej od siebie stojącego związku, to jest na pańshoo. Mogą więc
związki zawodowe, o których mówi prof. Kumaniecki, być konieczne dla
wywalczenia pewnych korzyści, dla spełnienia pewnego zadania, ale nie jest
- moim zdaniem - prawdopodobne, aby jednostka znosiła ich nacisk, ich ogra
niczenia - z pewnością dotkliwe - ponad tę konieczność. Dlatego ja nie proroku
ję obniżenia roli i znaczenia państwa. Będzie ono zawsze w stosunku prostym
do wielkości pożądania wolności.
Ale o tym, kto tu ma rację, zadecyduje dalsza przyszłość. Jakie natomiast
wnioski na dzisiaj płyną z faktów, przytoczonych przez prof. Kumanieckiego?
Tu już wkraczamy w inną dziedzinę, dziedzinę patrzenia na te objawy z punktu
widzenia politycznego. W tym względzie oddam pióro komu innemu. Od
siebie dodam tylko, konsekwentnie z tym, co wyżej powiedziałem, że przy
szłość naszego państwa zależeć będzie przede wszystkim od organizacji pol
skiej wsi. Wystarczy w tym względzie uprzytomnić sobie, że rolnicy stanowią
ogromną większość naszego narodu i że na nich w tej samej mierze spadną
obowiązki państwowe. Muszą się tak zorganizować, aby im podołać.
(„Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", R. XVIII, 1920, Nr 5-8, s. 9-12).
Adam Krzyżanowski (1873-1963), urodzony w Krakowie, tam też
ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1894 obronił roz
prawę doktorską, następnie uzupełniał swoje wykształcenie, studiując w Berlinie
i Lipsku. W 1912 uzyskał tytuł profesora nadzwycząjnego i w tymże roku został
kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej i Skarbowości UJ. W 1916 otrzymał
profesurę zwycząjną. Podczas I wojny światowej był członkiem Naczelnego Komi
tetu Narodowego, po wojnie natomiast politycznie zbliżył się do obozu J. Piłsud
skiego, popart m.in. zamach mąjowy. W latach 1928-1931 zasiadał w Sejmie z ramie
nia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, jednak zrzekl się mandatu
w akcie sprzeciwu wobec polityki piłsudczykowskiej. W roku akademickim
1930/1931 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa UJ, był też przez 5 lat prorek
torem UJ (1933-1938). W 1939 wraz z wieloma profesorami UJ Krzyżanowski
został wywieziony do Sachsenhausen, skąd zwolniono go w lutym 1940. W czasie
wojny był m.in. redaktorem podziemnego „Dziennika Polskiego”, zaangażował się
również w tąjne nauczanie. Po wojnie Krzyżanowski zasiadał w Krajowej Radzie
Narodowej, a następnie w Sejmie Ustawodawczym z ramienia Stronnictwa Demo
kratycznego. Na skutek polityki nowych władz komunistycznych Krzyżanowski
został usunięty z uczelni, powrócił do pracy na krótki czas w 1957. W 1949 zrzekl
się mandatu poselskiego. Umiera w Krakowie. W swojej myśli politycznej był
zwolennikiem liberalizmu gospodarczego i jednym z większych krytyków inter
wencjonizmu gospodarczego. Najważniejsze pisma: Socjalizm a prawo natury
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(1911); Założenia ekonomiki (1919); Nauka o pieniądzu i kredycie (1919);
Pauperyzacja Polski współczesnej (1925); Rządy marszałka Piłsudskiego
(1927). Bierny bilans handlowy 1928; Dolar i złoty (1935); Chrześcijańska
moralność polityczna (1948). Komentarz do kwestii stanowości Krzyżanowski
umieścił w artykule Czy jesteśmy na drodze do stanowości?

„Na drodze do stanowości’’ - wielkie słowo, a jednak w znacznej mierze
trafnie odzwierciedlające przebieg najnowszych wypadków. Już przed wojną
ekonomiści liberalni wskazywali, że związki zawodowe robotników upodab
niają się coraz bardziej do cechów, że stają się coraz większym ogranicze
niem wolnej konkurencji. Po wojnie rozpoczęła się walka wewnętrzna,
w Rosji zbrojna, gdzie indziej, jak dotąd, na szczęście pokojowa, o przerzuce
nie jej kosztów z jednej grupy na inną. Innymi słowy, walka klas zaostrzyła
się w porównaniu z czasami przedwojennymi. Marks spodziewał się po
wzmożonej walce klas urzeczywistnienia przez zwycięskich robotników so
cjalistycznego porządku rzeczy, polegającego na zjednoczeniu wszystkich
środków produkcji w rękach państwa. W Anglii, w państwie, w którym robot
nicy stanowią zdecydowanie większy odsetek ogółu ludności niż w innych
państwach europejskich, znaczna ich część jest na drodze urzeczywistnienia
socjalizacji produkcji - sit venia verbo - na drodze, której Marks ani nie
zalecał, ani nie przewidywał. Robotnicy w kopalniach węgla - jest ich prze
szło milion, uwzględniając ich rodziny, chodzi o mniej więcej ósmą część
ludności Anglii europejskiej - pragną objęcia ich we wiosny zarząd. Są za
wywłaszczeniem dotychczasowego, nielicznego zastępu właścicieli. Negatyw
nie są w zgodzie z Marksem, ale nie pozytywnie. Wywłaszczenie ma nastąpić
nie na rzecz ogółu społeczeństwa, a na rzecz ogółu robotników zatrudnionych
w kopalniach węgla.
Dlaczego? To rzecz prosta. W parlamencie angielskim na zasadzie obecne
go prawa wyborczego nie mogą osiągnąć większości. Nawet nie jest praivdopodobne, ażeby ogół robotników zatrudnionych we wszystkich kopalniach
i fabrykach zdołał uzyskać większość, choćby wybory wypadały dla nich
korzystnie. W tym stanie rzeczy przejęcie przez państwo kopalń i fabryk nie
daje robotnikom wystarczającego wpływu na rozdział korzyści stąd wynika
jących. Mogliby dążyć do zmiany prawa wyborczego. Poszli inną drogą. Chcą
za pośrednictwem związków zawodowych, narzucających swą wolę groźbą
strajków, przeprowadzić wywłaszczenie na ich rzecz, ewentualnie dalsze
postulaty, choćby wbrew większości parlamentu. Na razie tą drogą wywiera
ją nacisk na parlament i władze państwowe, które pod ich wpływem skłania
ją pracodawców do skracania czasu pracy, zwyżek płac i do dopuszczania
robotników w tej czy innejformie do współudziału w zarządzie kopalń.
Ideał wywłaszczenia na rzecz związków zawodowych, obejmujących
przymusowo wszystkich pracujących w danym zawodzie, tzw. syndykalizm
(w Anglii obecnie: guild socialism, socjalizm cechowy) jest mieszaniną anar
chizmu z socjalizmem Marksa. Od niego przejął przymus, a od anarchistów
zamiar rozbicia społeczeństwa na organizacje zawodowe. Właściwy anar-
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chizrn dąży do zrzeszeń dobrowolnych. Syndykalizm współczesny przewiduje
przymus, który faktycznie po części już jest urzeczywistniony. W wielu dzia
łach przemysłu i górnictwa pracodawcy już zgodzili się - milcząco lub гоуraźnie - przyjmować jedynie członków związku, skutkiem czego nie będący
członkiem nie może znaleźć zatrudnienia.
Przypuśćmy, że kopalnie, koleje, fabryki staną się własnością robotników,
zrzeszonych w związki, że robotnicy uzyskają w ten sposób upragnioną możność
normowania cen towarów i usług. Podniosą je, ażeby móc podwyższyć płace,
skrócić czas pracy. Rolnicy będą się bronić zwyżkami cen chleba, ziemniaków,
cukru, mięsa, nabiału, wełny, kawy, herbaty, bawełny. Czy nie zajdzie potrzeba
urządzenia strajku, ażeby zatamowaniem całego życia gospodarczego zmusić
parlament do ustanowienia cen maksymalnych, do rekwizycji zboża i innych
płodów rolnych? Czym to pachnie w dalszym ciągu, łatwo sobie dośpiewać na
podstawie doświadczeń, które przeżywamy. Ale na razie nie o to chodzi.
Nie chcę także poruszać pytania, czy rolnicy podejmą rzuconą im rękawi
cę, organizując się ze swej strony w związki zawodowe, czy też po prostu nie
wystąpią jako przeciwnicy ustroju stanowego jako obrońcy obecnego porząd
ku rzeczy? Przecież, z wyjątkiem Anglii, rozporządzają większością chyba we
wszystkich parlamentach europejskich i amerykańskich. Ograniczam się do
przypomnienia, że interesy różnych zawodowych grup robotniczych są soli
darne, póki chodzi wyłącznie o walkę z właścicielami fabryk i kopalń, ale gdy
oni sami staną się właścicielami, wówczas sprzeczności interesów dadzą się
w całej pełni we znaki. Jeżeli górnicy podniosą ceny węgla, podrożeją towary
bawełniane i inne towary przemysłowe, bo przecież w każdym z nich
w mniejszej lub większej mierze tkwi koszt nabycia węgla. Podrożenie dopro
wadzi do uszczuplenia zbytu. Będzie przeciwdziałać dobrobytowi robotników,
pracujących w fabrykach. Także kolejarze są zainteresowani potanieniem
węgla. Idea syndykalistyczna w obecnej postaci nie daje odpowiedzi na pytanie,
czy wyrównania sprzecznych interesów zawodowych szukać należy w wolnej
konkurencji, w normowaniu cen na zasadzie popytu i podaży, czy też w in
terwencji państwa?
Idea syndykalistyczna zyskała na sile, ponieważ pod wpływem najnow
szych wypadków nastąpiło rozczarowanie do socjalizmu. Okazało się ponow
nie, że twierdzenie szkoły liberalnej o niezdolności państwa do rentownego
prowadzenia przedsiębiorstw jest zgodne z faktycznym przebiegiem wypad
ków. Państwo obecnie okazuje się w tym kierunku daleko mniej uzdolnionym
niż to przedwojenne. Ponieważ jednak wywłaszczenie zbyt silnie przemawia
do umysłu robotników, przeto, nie chcąc ani go zaniechać, ani przeprowadzić
na rzecz państwa, rozpowszechnia się myśl przejęcia fabryk i kopalń na rzecz
związków zawodowych. W obozie zwalczającym liberalny porządek rzeczy
nastąpił rozłam. Gdyby liberalizm wzmocnił się dzięki rozterce wśród swych
wrogów, byłoby to, moim zdaniem, najlepszym wyjściem z obecnych trudno
ści. („Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", R. XVHI, 1920, Nr 9-12, s. 1-3).
17 Fryderyk Zoll (1865-1948), prawnik cywilista, urodzony w Krakowie,
gdzie ukończy! gimnazjum św. Anny i studiował prawo na Uniwersytecie Jagieł-
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lońskim. Po ukończeniu studiów wyjechał do Wiednia, gdzie podjął pracę w Pro
kuratorii Skarbu. W 1889 odbył podróż do Niemiec i Francji w celu pogłębienia
studiów prawniczych. W 1895 Zoll otrzyma! habilitację na Uniwersytecie w Wied
niu na podstawie rozprawy Prwatrechiliche Studien ans dem Patentrechle.
Przez pewien czas wykładał na Uniwersytecie w Wiedniu, potem powrócił do
Krakowa, gdzie rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 19121913 pełnił funkcję rektora UJ, a od 1916 był wiceprezydentem miasta Krakowa.
Po I wojnie światowej zasiadał w Komisji Kodyfikacyjnej, trzykrotnie był dzieka
nem Wydziału Prawa (1907-1908, 1925-1926, 1933-1934). Autor takich prac, jak:
Prawo prywatne austriackie (1899-1910, 3 tomy), Zasady prawa autorskiego
(1926), Prawo cywilne (1931-1937, 4 tomy). Swoje stanowisko wobec problemu
stanowości zawarł w artykule Stanowość a własność.
Piszę tylko exkurs, zostający w luźnym na pozór związku z kwestią przez
prof. Kumanieckiego poruszoną. Myśl moja odbiega bowiem od stanowości, od
zawodowych związków przymusowych, do objawów łączących się z usuwa
niem wolnej własności. Idea zajmująca, płodna, jaką niewątpliwie prof.
Kumaniecki rzucił w swym artykule, ma to do siebie, że pobudza różne inne
myśli. A zresztą, związek ograniczeń wolnego obrotu i struktury nowej funk
cji tzw. własności z syndykalizmem jest tylko pozornie luźny. Obie kwestie są
bowiem emanacjami zwrotu od liberalizmu do socjalizacji w dziedzinie życia
prawnego i społecznego.
Prof. Kumaniecki upatruje w syndykalizmie zawodowym pewien powrót
ku ideom średniowiecza, na których opierała się organizacja stanowa. Gdy
rozejrzymy się w tym, co się dzieje dzisiaj w sferze praw majątkowych,
a zwłaszcza własności, nasuwają się również analogie z dawno minionej
przeszłości. Pomijam coraz szerszą i przymusową organizację obrotu wytwo
rami pierwszej potrzeby, w której zawodowe związki spełniają wielką rolę bo któż wie, czy nie powrócimy znowu do wolnego obrotu, gdy po wojnie
podaż powiększy się do normalnych rozmiarów - ale idzie mi o własność na
nieruchomościach, a zwłaszcza o zamierzoną reformę rolną. Co prawda
intencje naszego ciała ustawodawczego jeszcze nie są jasne. W uchwałach
Sejmu z dn. 10 lipca 1919 r. i w późniejszych ustawach i rozporządzeniach
dotyczących reformy rolnej można by upatrywać tylko zamiar wywłaszczenia
wielkich właścicieli ziemskich, aby jednorazowo obdzielić włościan zapasem
ziemi, w ten sposób nabytym i stworzyć silne ekonomicznie, nie karłowate
gospodarstwa włościańskie. Za takim pojęciem przemawiałoby brzmienie
uchwał sejmowych i później wydanych norm, które uznają niejednokrotnie
prawo własności prywatnej i prawa spadkobierców. A jednak, czyż Sejm nie
dąży w rzeczywistości do całkiem czegoś innego? Wszak akcentuje on jeszcze
silniej, że ziemi właścicielem i posiadaczem może być ten tylko, kto ją sam
uprawia i na niej gospodarzy, a ma do tego odpowiednie uzdolnienie i przy
gotowanie. Jeżeli o to chodzi głównie, to jednorazowa ekspropriacja właści
cieli wielkich obszarów sprawy bynajmniej nie załatwi. W konsekwencji
muszą ulec zniesieniu: i wolna własność, i prawo spadkowe, i wolny obrót

WYNIKI ANKIETY W SPRAWIE ROZWOJU KU STANOWOŚCI

35

ziemią - jako to zresztą w pewnej mierze stało się już przez uzależnienie
w zasadzie każdej alienacji od pozwolenia ze strony urzędów ziemskich a właściciel zmieni się w beneficjariusza czy użytkownika, który ziemię
posiadać ma o tyle, o ile spełnia obowiązki: ziemię uprawia, dostarcza dla
konsumentów odpowiedniej liczby produktów, płaci daniny publiczne itd.
Charakterystyczne jest wezwanie z ostatnich czasów prezydenta rady mini
strów do braci włościan, by wstępowali do wojska, gdyż w przeciwnym razie
nie otrzymają ziemi przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Czy w tych i tym podobnych objawach, które w dalszych swych konsekwen
cjach doprowadzić muszą do ścisłego związania beneficium z offińum, nie
dostrzeże historyk różnych analogii ze stosunkami lennymi? Czy zwrot ku
jakiejś strukturze społecznej stanowej nie pójdzie w parze z upaństwowieniem
własności, a osadzeniem na roli obciążonych licznymi obowiązkami użytkowni
ków?
A w końcu jeszcze jedna dobra uwaga, nawiązująca do form kolektywnych,
o jakich mówi prof. Kumaniecki: Sejm nasz liczy się widocznie z konieczno
ścią utrzymania większych obszarów folwarcznych; dopuszcza więc wyjątki
od parcelacji, gdy chodzi o gospodarstwa wysoce uprzemysłowione, nasienne
itd., ale także i takie, które zostają objęte przez samorządy uńejskie lub miej
skie. Czy na tej drodze związki zawodowe nie uratują tej ważnej funkcji
ekonomicznej, jaką w gospodarstwie społecznym spełniają obszary większe,
i czy formy kolektywne nie znajdą racjonalnego podłoża także wśród stanu
włościańskiego?
Wszystko to są pytania, na które da nam zapewne odpowiedź Sejm Usta
wodawczy w dalszych normach wprowadzających w życie reformę rolną.
(„Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne", R. XVIII, 1920, Nr 9-12, s. 9-11).
' Michał Rostworowski (1864-1940), prawnik, profesor UJ, sędzia Sta
łego Trybunału Sprawiedliwości. Początkowo studiował na Wydziale Prawa Uni
wersytetu Warszawskiego, potem w Petersburgu, gdzie otrzymał tytuł kandydata
praw na podstawie rozprawy Concordatum Callixtinum. W latach 1889-1891 byl
studentem École Libre des Science Politiques w Paryżu. Ostatecznie przeniósł się
do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim doktoryzował się (1893)
i habilitował (1896). W roku akademickim 1912/13 pełnił funkcję dziekana Wy
działu Prawa UJ, a w 1910 zorganizował Szkolę Nauk Politycznych w Krakowie,
której byi dyrektorem do wybuchu wojny w 1914. W okresie I wojny światowej
opowiadał się za ścisłą współpracą z państwami centralnymi, był zwolennikiem
połączenia ziem polskich w unii z Węgrami i Austrią pod berłem Habsburgów.
Związany byi z Naczelnym Komitetem Narodowym, z jego ramienia został wysiany
z misją dyplomatyczną do Szwąjcarii w lipcu 1916, gdzie w późniejszym czasie
zorganizował Biuro Prasowe w Bernie. W lutym 1917 Rostworowski zasiadł
w Tymczasowej Radzie Stanu. Po odzyskaniu niepodległości Rostworowski byi
członkiem Ankiety konstytucyjnej oraz aktywnie uczestniczy! w pracach Komisji
Kodyfikacyjnej. W 1920 reaktywował Szkolę Nauk Politycznych, którą związał
organizacyjnie z Wydziałem Prawa UJ. W latach 1925-1926 pełnił urząd rektora
UJ. Od 1923 byl członkiem Stałego Trybunału Rozjemczego w Hadze, a od 1930 -
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sędzią Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Funkcję tę pełnił aż
do 1939. Opublikował wiele prac z zakresu m.in. prawa międzynarodowego
i politycznego i innych nauk prawnych. Byi autorem: La situation internationale
du Saint Siège (1892), Austriacka Izba Panów (1900), Rada Ministrów i Rada
Stanu Księstwa Warszawskiego (1911), Listy do sąsiadów (1916), Prawo
Spadkowe na warsztacie ostatnich konferencji haskich (1925-1928) (1928).
Swoje uwagi odnośnie problemu stanowości wyraził w artykule Stanowość
w państwie nowożytnym.
Profesor Kumaniecki w swoim interesującym artykule „Na drodze ku stanowości" pochwycił jak gdyby w migawkowym zdjęciu pewien moment
w rozwoju stosunków społecznych, a po drodze dotknął i dziedziny prawnopublicznej. Czy i jak ta ewolucja ku nowej stanowości odbije się na prawie
państwowym? Pytanie to nasuwa się samo przez się przy rozważaniu faktów
niewątpliwych, stwierdzonych w artykule.
Dotychczasowy rozwój nowożytnego państwa wskazywał stały rozrost
urządzeń demokratycznych, a pośrednio i stopniowe urzeczywistnianie idei
demokratycznej. W procesie tym dwa zjawiska, między innymi, zasługują na
szczególną uwagę - oba związane w pewnej mierze ze stanowością.
1. Z jednej strony, w imię idei demokratycznej zwalczano stany istniejące
jako uprzywilejowane, w czym tkwił moment agresywności przeciw uświęco
nej wiekami stanowości. Dążeniem doktryny i praktyki było dopuszczenie do
udziału w najważniejszych funkcjach państwowych innych stanów pod na
zwą stanu trzeciego, czwartego itd., ażeby w końcu objąć organizacją władz
publicznych cały naród, czyli wszystkie stany. W tej ewolucji czynnik ilościo
wy odgrywał znaczną rolę, ale tym samym przewidzieć się dawał pewien
kres, z osiągnięciem którego ewolucję należało uważać za dokonaną i za
mkniętą. Kresem takim idealnym było powszechne glosowanie. Z chwilą, gdy
wszyscy pełnoletni - mężczyźni i kobiety - uzyskali w zasadzie prawa wybor
cze, nie było już miejsca dla dalszych etapów. W rozwoju jednak tego ilościo
wego programu stanowość jako idea nie stanowiła przeszkody. Przyłączanie
nowych stanów do listy dawnych, względnie pogłębianie stanów istniejących
przez wciągnięcie do ich organizacji warstw przedtem pozostających poza
nawiasem - to były sposoby, którymi można było urzeczywistnić ten punkt
programu. Dzieje reformy parlamentu austriackiego, a szczególniej Sejmu
galicyjskiego wskazują, jak w obrębie systemu kurialnego, przez obniżenie
i zniesienie barier cenzusowych, powszechne głosowanie znalazło sobie dostęp
do kurii wiejskiej i miejskiej. Jak więc stanowość nie powstrzymała procesu
opierania urządzeń publicznych na coraz to liczniejszej masie narodu
i zasadniczo nie stała temu na przeszkodzie, tak i ewentualny powrót do
jakiejkolwiek stanowości w przyszłości nie musialby kwestionować dokonanej
na gruncie ilościowym ewolucji, a kwestionować by jej nie mógł, gdyż te
warstwy i te masy, które raz uzyskały wpływ na tok spraw publicznych, nie
mogłyby pogodzić się z tą myślą, by być od udziału wykluczonymi. Jeżeli
ewolucja powrotna jest niemożliwa, to niemniej pewną jest rzeczą, że dążenie
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do stanowości żadnej reakcji w tej mierze by nie oznaczało. Powszechne
głosowanie ostałoby się nietknięte.
2. Z drugiej strony, idea stanowości znalazła się w swoim czasie
w sprzeczności z innym postulatem idei demokratycznej: z ideą abstrakcyjne
go obywatela, prawdziwego atomu politycznego jako cząstki sktadowęj jedno
litego, jak gdyby z jednego głazu wykutego narodu. Na miejsce specjalnych
kwalifikacji stanowiących o przynależności jednostki, do takiej lub innej
grupy politycznie uprawnionej wysunęła się doktryna demokratyczna, a za
nią prawo państwowe, jedną wspólną dla wszystkich miarę i jedną kwalifi
kację obywatelską, poza obrębem której wszelkie inne utraciły znaczenie
prawne i przestały być z punktu widzenia prawnego interesujące. Działając
rozkładowo na istniejące urządzenia stanowe, doktryna demokratyczna
posiadała jedną jedyną idee organizacyjną - jedyną, jaka mogła wylęgać się
w tej abstrakcyjnej atmosferze: ideę większościową, ideę przewagi liczby. Cala
mądrość budownictwa politycznego sprowadzała się do stawiania i rozwią
zywania zagadnień na terenie arytmetycznym. Ludowladztwo pośrednie a jeżeli i gdzie można - bezpośrednie, monopolizujące władzę państwową na
podstawie choćby jednego głosu większości (n/2 + 1) - oto kres idealny ewo
lucji w dziedzinie ustrojowej.
Walka przy pomocy abstrakcyjnej ideologii demokratycznej zapowiadała
zyski polityczne znacznie większe niż walka prowadzona jedynie o dopusz
czenie do współudziału w życiu politycznym. Jeżeli robotnicy czy włościanie
pozacenzusowi, mając do wyboru kurię robotniczą, względnie włościańską
a jednolitą, na idei obywatela opartą reprezentację, wybrali raczej tę ostat
nią, to dlatego, że w razie wygranej liczyć mogli - na podstawie swojej masy
liczebnej - na szansę zapewnienia - pod abstrakcyjną etykietą - większości
dla swoich wybrańców, podczas gdy inne stany lub grupy społeczne im odpo
wiadające - pod tą samą abstrakcyjną etykietą - zostawały skazane na
wieczną majoryzację, to znaczy na nicość polityczną. Idea demokratyczna
wraz z jej kultem liczby niszczyła pozornie wszystkie stany i samą ideę sta
nowości; faktycznie - zwracała swe ostrze jedynie przeciw grupom liczebnie
słabszym, a oszczędzała i nawet faworyzowała grupy liczebnie silniejsze czym kładła podwaliny dla nowej, innej, choć przez prawo formalnie nie
uznawanej stanowości.
Obraz tej drugiej, ustrojowej ewolucji, jest jednak mniej jasny i wyraźny
niż zwycięski pochód idei powszechnego głosowania. Mimo abstrakcyjności
haseł demokratycznych, mimo idealnej równości atomów politycznych puls
życia realnego nie przestał ani na chwilę bić w szeregach konkretnych
i różnolitych grup żywych obywateli. Nie wszędzie też i nie od razu, i nie
w całej pełni zwyciężyła ta część doktryny demokratycznej.
Gdzieniegdzie, jak np. w Austrii, w miejsce dawnej a przeżytej stanowości
weszła bardziej nowocześnie obmyślana organizacja zastępstwa interesów.
Nic lepiej nie charakteryzuje teoretycznej wartości idei kurialnej niż fakt, że
w chwili solennego grzebania dawnych kurii niezwłocznie stworzono - i to
bez najlżejszego protestu ze strony najradykalniejszych żywiołów - dwie tym
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razem kurie: wiejską i miejską, ażeby tą drogą uratować choć w części lud
ność miejską od bezwzględnej majoryzacji przez blisko osiemdziesięcioprocentową masę włościańską.
Gdzie indziej tak lub inaczej ukształtowana dwuizbowość pozwalała pod
taką lub inną etykietą na rozlokowanie w obrębie ciał reprezentacyjnych
różnych grup społecznych. Prześladowana przez doktrynę realna substancja
życia politycznego, reagując przeciw bezdusznym formułkom demokratycz
nym, szukała schronienia w mniej widocznych zaułkach labiryntu konstytu
cyjnego. Podział na okręgi wyborcze stawał się niejednokrotnie środkiem do
zapewnienia szczególnym interesom odpowiedniego zastępstwa, o ile dały się
one w pewien sposób zlokalizować, a mamy tu na myśli interesy nie tylko
gospodarcze, ale i narodowościowe i wyznaniowe. Technika wyborcza do
znawała ulepszeń za pomocą szeregu urządzeń, jak kataster wyborczy, jak
system okręgów dwumandatowych z zastępstwem mniejszości, jak system
wyborów proporcjonalnych - które to urządzenia, hołdując wciąż systemowi
liczbowemu, łagodziły jednakże brutalność dogmatu większościowego.
Nie mniej interesującym zjawiskiem, jest powstanie w szeregu krajów ultrademokratycznych potężnych i stałych organizacji partyjnych, w których
łonie, pod osłoną abstrakcyjnych przepisów, znalazły dla siebie ochronę słabe
liczebnie, ale silne swymi wpływami grupy społeczne, jednające sobie szeroką
klientelę wyborczą obietnicami takich lub innych korzyści materialnych.
Nic też dziwnego, że gdy wśród tych zapasów i zmagań zacierały się pier
wotne brane w rachubę linie dzielące posiadających i nieposiadających,
warstwy tak zwane niższe od wyższych, proletariat od burżuazji; gdy nie
wszyscy chłopi szeregowali się w obozie radykalnym i nie wszyscy robotnicy
w obozie socjalistycznym: idea demokratyczna ustrojowa poczęta i w tych
warstwach, które początkowo hołdowały skrajnym postulatom, cokolwiek
bladnąć, ażeby w końcu i tam dojść do zupełnego zdyskredytowania. Trudno
dziś o ideę mniej popularną wśród bolszewików rosyjskich lub wśród syndykalistów francuskich, jak dogmat większościowy, który się przeciw nim obra
ca. Najświeższy to dowód, choć bynajmniej nie nowy, reakcji życia przeciw
arytmetyce.
Słuszną też wydaje mi się rzeczą wyciągnąć wniosek, że ani ewolucja
ustrojowa nie jest zakończona, ani nie zanosi się na to, by poszła torem
wskazanym przez dotychczasową doktrynę demokratyczną. Ani abstrakcyjnie
pojęta masa obywateli, ani anonimowa liczba nie nadaje się, by pozostawać
wykładnikami ostatniego wyrazu postępu. Trzeba szukać dróg nowych, dróg
dalszych, dróg takich, które by w ślad za dawno już rzuconym hasłem przez
Karola Benoit wieść miały ku „organizacji" dzisiejszego niezorganizowanego,
chaotycznego, zdanego nieraz na los przypadku - powszechnego głosowania.
W tej mierze też przypuszczenia profesora Kumanieckiego nie wydają mi
się sprzeczne z istniejącą realną praktyką i doświadczeniami na tle urządzeń
demokratycznych, ani ze wskazaną powyżej łamaną ich linią rozwojową.
Realnie istniejące grupy społeczne, złączone stałą wspólnością interesów
gospodarczych i kulturalnych, nie mogą wyzbyć się myśli, a przeciwnie wręcz
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naturalnie dążyć muszą, by ich stanowisko w państwie przez prawo poli
tyczne byto należycie ocenione i uznane. Jeżeli nie można na serio brać po
gróżek, że ta lub inna grupa potrafi bez państwa urzeczywistnienie swoich
postulatów zapewnić, to nie mniej na serio liczyć się wypadnie z postulatem,
że wewnątrz państwa dla każdej z tych grup miejsce znaleźć się musi. Jak
kolwiek energiczne mogłoby być ich działanie za pomocą środków własnych,
pozapaństwowych, niemniej bez organizacji przymusowej -a tę może uświę
cić tylko państwo - obejść się nie zdołają. Przypuszczać należy, że krystalizu
jące się właśnie „stany ” czy grupy społeczne nie na drodze głosowania, ale na
drodze obopólnych ustępstw i wzajemnego uznania ze strony im podobnych,
będą mogły i musiały zdobyć niezbędną dla ich rozwoju dozę przymusowości.
A państwo? Państwo pozostanie tym, czym zawsze byto w swej idei: orga
nizacją całości pod kątem widzenia interesu tejże całości - i tym bynajmniej
nie sprzeniewierzy się lepiej pojętej idei demokratycznej, która, zrywając
z dogmatem i przesądem liczby, winna przynieść wszystkim, choćby liczebnie
najsłabszym grupom społecznym, o ile tylko pełnią niezbędne dla całości
funkcje - i miejsce, i glos, i wpływ w państwie odpowiedni. („Czasopismo
Prawnicze i Ekonomiczne”, R. XVIII, 1920, Nr 9-12, s. 4-8).
'q Stanisław Kutrzeba (1876-1946), ur. w Krakowie, gdzie ukończy! gim
nazjum św. Anny i podjął studia prawnicze i historyczne na Uniwersytecie Jagiel
lońskim, gdzie kształcił się pod kierunkiem profesora B. Ulanowskiego. W 1902
obroni] rozprawę habilitacyjną i otrzymał tytuł docenta dawnego prawa polskiego.
W 1907 został profesorem nadzwyczajnym i objął Katedrę Prawa Polskiego UJ, od
1912 S. Kutrzeba był profesorem zwycząjnym. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana
Wydziału Prawa UJ (1913/14 i 1920/21), w latach 1932/33 był rektorem UJ. Poli
tycznie zbliżony do narodowej demokracji, w czasie I wojny światowej byl aktyw
nym publicystą „Głosu Narodu”. Działał w Polskiej Akademii Umiejętności, której
był Sekretarzem Generalnym od 1926, a w 1939 został jej prezesem. Aresztowany
w „Sonderaktion Krakau”, zwolniony w lutym 1940. Ważniejsze jego prace to:
Studia do historii sądownictwa w Polsce (1901-1903), Mężobójstwo w prawie
polskim XIV i XV wieku (1907), Polska Odrodzona (1921), Wstęp do nauki
o państwie i prawie (1946). W ankiecie swoje zdanie wyraził w artykule Czy
idziemy ku stanowości?
Odpowiedzi ankiety w sprawie ciekawego zagadnienia, które poruszył
prof. Kumaniecki, dotykają wszystkie ważnych kwestii przekształcenia się
obecnego naszego życia prawnego i gospodarczego, nie zawsze jednak dają
odpowiedź wprost na postawione pytanie. Zdaje mi się, iż powodem pewnej
rozbieżności jest to, że nie sprecyzowano ściśle na początku, co należy rozu
mieć przez stanowość, a wiec i przez powrót do niej.
Nazwę epoki stanowej daje się okresowi późnośredniowiecznemu, którego ce
chy zasadnicze -ode chodzi o kwestie prawno-państwowe - tak można określić:
1. społeczeństwo dzieli się na warstwy, które określają - każda z osobna swoje stanowisko w stosunku do władzy państwowej na podstawie prawnej,
ujętej w formę przywilejów;
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2. warstwy te nie są równoważne, co się przejawia w różnej treści ich
przywilejów, szerszej lub skąpszej;
3. warstwy te starają się silnie od siebie oddzielić przez momenty prawne,
by nie dopuścić przypływu z warstw niższych, wspierają się więc na zasadzie
dziedziczności.
Te warstwy, różne od siebie nie tylko społecznie i gospodarczo, ale także
prawnie, nazywamy stanami, a stąd ten okres stanowym. Przy tym - co jest
bardzo istotną rzeczą - warstwy najsilniej uprzywilejowane, tworzące stany,
są ilościowo słabe, a silniejsze stanowisko w stosunku do warstw ilościowo
silniejszych, uprzywilejowanych (innych stanów) lub nieuprzyuńlejowanych
(włościanie), opierają na tym, że prawo sankcjonuje ich supremację w sto
sunku do innych warstw, osiągniętą na gruncie poprzedniej (historycznie)
przewagi tylko faktycznej (gospodarczej, społecznej, nie ilościowej).
Jeżeli zatem chcemy rozstrzygnąć kwestię, czy idziemy obecnie ku stanowości, to - o ile chodzi o pojęcie prawno-państwowe stanowości - należy
pytanie tak sformułować: czy istnieje obecnie tendencja, by zapewnić pewnym
warstwom społecznym prawnie uprzywilejowane stanowisko w stosunku do
państwa i do innych warstw, i dostęp do tych warstw utrudnić?
O utrudnianiu dostępu w taki sposób, jak to było w wiekach średnich,
niema obecnie mowy. Przeciwnie - znikają coraz bardziej resztki średnio
wiecznych przeżytków, dążeniem jest powszechnym jeszcze, by do każdej
warstwy, zwłaszcza wyżej stojącej, mógł dostać się każdy na podstawie swej
wartości indywidualnej, a nie jakiejś przynależności faktycznej do niej.
Człowiek coraz bardziej staje sam wobec państwa i społeczeństwa, a dążności
do wzmocnienia stanowiska tych, co z pracy żyją, ograniczenia odziedziczo
nych walorów gospodarczych czy społecznych, idą jeszcze coraz dalej
(znoszenie tytułów, ograniczenia spadkobrania, wywłaszczenia większych
właścicieli itd.). Przymus przynależności do pewnych związków ma inne
cechy, niż te, które są charakterystyką stanowości.
O zapewnieniu pewnym warstwom przewagi prawnej w stosunku do pań
stwa i do warstw innych na ogół obecnie też nie ma mowy; tłumaczy się to
tym, iż warstwy, które dziś mogłyby dążyć do supremacji w państwie, mają
bądź faktyczną przewagę (u nas włościanie), albo przynamniej przez swoją
liczebność bardzo znaczny wpływ na rządy (robotnicy na zachodzie), nie
potrzebują więc dążyć do tego, by prawnie zastrzegać sobie przewagę, co by,
rozdrażniając jeszcze inne warstwy, niepotrzebnie utrudniało wyzyskiwanie
faktycznej przewagi czy faktycznego bardzo silnego wpływu. Są jednak pod
tym względem przeciwne objawy, więc w kierunku stanowości, ale tylko
w wypadkach, gdzie liczebna mniejszość chce zapewnić sobie przewagę praw
ną, nie mając faktycznej. Występuje to jaskrawo w systemie sowietów w Rosji,
faworyzującym (ob. konstytucję sowiecką, zwt. art. 25) pewne warstwy
(robotników). Podobny charakter stanowy ma projekt, u nas podniesiony
stworzenia drugiej izby prawodawczej jako izby pracy, do której tylko część
społeczeństwa miałaby dostęp przez swoich reprezentantów. To przypadki
stanowości - w stosunku do średniowiecznej - niejako „na odwrót”.
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Dlatego objawów, które zestawił prof. Kumaniecki w sposób bardzo po
uczający i pobudzający do myślenia, nie określałbym jako powrotu do stanowości, gdy nie odpowiadają one istocie stanowości jako konstrukcji prawnopaństwowęj, choć pozostają w związku z okresem stanowym z jego cechami,
ale nie zasadniczymi dla pojęcia stanowości. („Czasopismo Prawnicze i Eko
nomiczne”, R. XVIII, 1920, Nr 9-12, s. 12-14).
™ Georges Sorel (1847-1922), francuski myśliciel społeczny, ekonomista,
syndykalista. Z wykształcenia był inżynierem budowlanym, od 1892, tj. od przej
ścia na emeryturę Sorel poświęci! się prowadzeniu badań i refleksji. Początkowo
związany ze środowiskami lewicowymi, wystąpił m.in. w obronie Dreyfusa, potem
z wolna Sorel odchodzi od lewicy, tworzy wtedy założenia swojej doktryny syndykalistycznej, w 1909 związał się z Action Française. Natomiast pod koniec życia
powrócił na pozycje lewicowe, popierąjąc m.in. rewoltę bolszewicką w Rosji
i działalność Komintemu. Nąjważniejsze dzieła: Réjlexions sur la violence (1907),
La décomposition du marxisme (1908), Les illusions du progrès (1908), Matér
iaux d'une théorie du prolétariat (1914).

CO MYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI SOCJALIZMU?
Jeżeli się chce mówić o przyszłości socjalizmu, to trzeba przede
wszystkim odróżnić pytanie co do przyszłego rozwoju takich prób
stosowania doktryn socjalistycznych, na jakie współcześnie pa
trzymy, od zagadnienia odnoszącego się do przyszłości tak idei,
jaką doktryny socjalistyczne przedstawiają, jak i przyszłych kie
runków rozwojowych samych tych doktryn. Bezpośrednio narzuca
się przede wszystkim pierwsze z powyższych zagadnień, gdyż wy
nosi je co chwila na wierzch życie swym splotem najróżnorodniej
szych pytań i tkwiących u ich podstaw potrzeb płynących ze spo
łecznych i gospodarczych stosunków między ludźmi. Ta większa
bezpośredniość, z jaką się to zagadnienie współczesnym ludziom
narzuca, ma i tę szczególnie wyraźną przyczynę, że nosi w swym
łonie dążenie do przemiany dotychczasowego ustroju gospo
darczego i społecznego. Natomiast drugie z pytań odnosi się do tej
ciągle żywej ewolucji myśli ludzkiej, szukającej zorientowania
w wielkich problemach i próbującej znaleźć odpowiedź opartą na
pewnej jako całość logiczna mniej lub więcej zadowalającej kon
strukcji. Mimo to jednak nawet wówczas, gdy się bierze pod uwagę
tylko pierwsze z postawionych pytań, nie da się ominąć drugiego
z nich, tak bowiem oba genetycznie łączą się ze sobą. O ile też
praktyczne stosowanie pewnych doktryn jest już tym samym zwią
zane jak najściślej z nimi, o tyle na odwrót takie lub inne wyniki,
osiągnięte drogą tego stosowania, nie pozostąją obojętnymi dla
zapładniania myśli nowymi koncepcjami, a to dzięki sile obserwo
wanych faktów.

I.
Jeżeli pytamy o przyszłość rozwoju obserwowanych przez siebie
prób stosowania doktryn socjalistycznych, to musimy pomóc sobie
zanalizowaniem pewnych faktów, będących właśnie przejawem tej
obserwowanej przez nas ewolucji. W tym celu wezmę pod rozwagę
przykładowo kilka faktów z dziedziny prawa. Dotychczasowy sys
tem, tzw. prawno-cywilny, opiera się niejako na trzech filarach
a) na własności prywatnej, b) na prawie dziedziczenia i c) na wol
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ności umowy, Przypatrzmy się z grubsza na pewnych przykładach
zmianom, zachodzącym w tych trzech podstawach.
W dziedzinie własności prywatnej coraz większe szczerby wyła
muje instytucja wywłaszczenia. Zaczęło się od stosowania jej
w przypadkach mniej lub więcej ogólnie określanego „dobra ogól
nego” i na zasadzie wynagrodzenia, a doszło w pozytywnym usta
wodawstwie do całego szeregu wypadków, gdzie się dopuszcza
wywłaszczenia już tam, gdzie ten, na rzecz kogo się wywłaszcza,
przedstawia pod względem społecznym czy gospodarczym wyższą
wartość od wywłaszczanego, a nadto wprowadzono także wypadki
wywłaszczenia bez wynagrodzenia. Jako przykład mogą posłużyć
następujące fakty na obszarze, na którym obowiązuje obecnie
ustawodawstwo Małopolski. Dawna austriacka ustawa zasadnicza
o powszechnych prawach obywateli [tj. ustawa z 21 XII 1867 przyp. red.], wypowiadąjąc w art. V zasadę, że własność jest niety
kalna, równocześnie stanowiła, że „wywłaszczenie wbrew woli
właściciela może mieć miejsce w wypadkach i w sposób określony".
Chodziłoby więc przede wszystkim o to, w jakim stosunku pozo
stawała powyższa zasada do obowiązującego już w chwili jej wpro
wadzenia § 365 kod. cyw., w myśl którego „członek państwa jest
obowiązany odstąpić za stosownym wynagrodzeniem nawet zupeł
ną własność, jeżeli tego dobro ogólne (das allgemeine Beste) wy
maga”. Otóż faktyczny rozwój ustawodawstwa w dziedzinie wy
właszczenia po roku 1867, w którym wprowadzono konstytucję
grudniową [tj. konstytucja z 21 XII 1867 - przyp. red.] w dawnej
Austrii, poszedł w tym kierunku, że uważa postanowienie § 365 k. c.
właśnie za jedno z owych ustawowych określeń przypadków wy
właszczenia, o których mówi wspomniana ustawa zasadnicza o pra
wach obywatelskich. Konsekwencją zaś tego był fakt, że ustawo
dawstwo po roku 1867 dozwoliło w szeregu przypadków, określo
nych szczegółowymi przepisami ustawowymi, wywłaszczenia na
wet wówczas, gdy o „das allgemeine Beste” nie można było mówić,
a gdzie jednak pewne ważne względy gospodarcze i społeczne
wymagały wywłaszczenia. Nastąpiło na przykład:
a) w ustawie państwowej o dozwalaniu dróg pomocniczych
(koniecznych) z 7 lipca 1896, L. 140 Dz. U. p., według której jeżeli
nieruchomość jest pozbawiona połączenia drogowego z siecią dróg
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publicznych, potrzebnego do celów porządnej gospodarki lub użyt
kowania, to może nastąpić dozwolenie drogi pomocniczej przez
cudze nieruchomości nawet w tych wypadkach, w których - jak
ustawa wyraźnie mówi - „nie ziszczają się warunki wywłaszcze
nia” według § 365 k. c.;
b) galicyjska krajowa ustawa wodna zawiera § 27 przepis, który
mówi że „gdyby nawet nie zachodziły warunki wywłaszczenia we
dług § 365 k. c., można w celu pożytecznego użycia wody albo
w celu usunięcia jej szkodliwych skutków wydać w drodze admini
stracyjnej przewidziane tam zarządzenia, jak np. polecenie posia
daczowi prywatnej wody płynącej, by w razie nieużycia niepotrzeb
nej dla siebie wody w oznaczonym przez władzę terminie odstąpi!
ją za słusznym wynagrodzeniem innym, którzy jej pożytecznie użyć
mogą. Podobne postanowienie znąjdujemy także w innym jeszcze
paragrafie tej samej ustawy wodnej (§ 51), gdzie chodzi o budowle
wodne z funduszów państwowych lub krąjowych, przynoszące
korzyść lub odwracające znacznie szkody od właścicieli graniczą
cych nieruchomości, względnie sąsiednich zakładów.
Instytucja wywłaszczenia nie zatrzymała się jednak u granic na
szkicowanych powyższymi przykładami. Pomijamy już takie wy
padki, jak głośna pruska ustawa ekspropryjacyjna1, w której wy
właszczenie miało służyć za instrument dla pewnych politycznych
celów. Chodzi jednak o stosowanie wywłaszczenia w pewien gene
ralny sposób, użyty w stosunku do pewnych kategorii własności ze
względów gospodarczo-politycznych. Tu należą np. zasady reformy
agrarnej, uchwalone przez polski sejm 10 lipca 1919 r., a wypowia
dające (ust. 3) zasadę, że „regulatorem władania daną ziemią
w Polsce będzie Państwo"; idą one - jak wiadomo - w kierunku
upaństwowienia lasów1, a co do reszty własności ziemskich usta
lają maximum posiadania i stają na stanowisku, że właścicielem
ziemi może być w zasadzie tylko ten, kto ją uprawia. [... ]
Już tych kilka przykładów, rzuconych tylko dla zorientowania
się w rozwoju pewnych faktów, pozwalają na jedno spostrzeżenie,
że instytucja wywłaszczenia, wyszedłszy ze stosunkowo szczuple1 Jak wiadomo, ustawa z 15 lipca 1920, L. 462 (Nr 70), Dz. U. o wykonaniu
reformy rolnej, nie wprowadza w życie upaństwowienia lasów, wypowiedzianego
w uchwałach z 10 VII1919 r.
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go zakresu swego stosowania, z wolna wnikała coraz głębiej w sa
mą istotę instytucji własności, rozluźniając z wolna jej spojenia,
dopuszczając coraz więcej wypadków stosowania wywłaszczenia
i przygotowując tym sposobem podstawy dla rozlegających się
w naszych czasach haseł przekształcenia dotychczasowego ustroju
własności.
Ale w instytucji własności nastąpiły zmiany jeszcze i pod innym
względem. Mam na myśli rozmaite ograniczenia, nakładane coraz
liczniej na właściciela. I tej kwestii należy się znów przypatrzyć,
choćby tylko z grubsza, ale i znów w świetle pewnych faktów.
Ograniczenia te polegają już to na pewnych zakazach, już też na
nakazach. Ich początek byl stosunkowo skromny, wychodził
z tzw. praw sąsiedzkich, traktowanych jeszcze tylko ze stanowiska
władztwa, a więc z punktu widzenia indywidualistyczno-podmiotowego. Zakres wspomnianych zakazów i nakazów z wolna się roz
szerzał. Z jednej strony, bywały to względy na bezpieczeństwo
państwa albo na bezpieczeństwo życia, jak przepisy budowlane
w rejonach fortecznych lub w pobliżu składów i fabryk środków
wybuchowych, następnie przybyły względy tamtym pokrewne,
szczególnie ze względu na niebezpieczeństwo pożaru, jak w rejo
nach budowlanych kolei żelaznych itp. Do tego dołączyły się póź
niej względy sanitarne, żeby przytoczyć tylko przepisy ustaw
przemysłowych co do urządzania pewnych zakładów ze względu na
zanieczyszczenie wydzielinami powietrza itp., wreszcie przybyły
ograniczenia właścicieli pod kątem widzenia racjonalnego ustroju
agrarnego, wyżywienia ludności itp. Do tej ostatniej grupy należą
między innymi np. polskie ustawy z ostatnich czasów o przymuso
wym wydzierżawieniu gruntów leżących odłogiem, o sekwestrze
płodów ziemskich, a jeden z najcharakterystyczniejszych pod tym
względem przepisów zawiera art. 33 ust. „O wykonaniu reformy
agrarnej" z 15 VII 1920, L. 462 (Nr 70) Dz. U. Według niego gospo
darstwa utworzone w drodze parcelacji na mocy przepisanej usta
wy nie mogą być dzielone aktami prawnymi czy to pomiędzy żyjących, czy to na wypadek śmierci pod tytułem darmym czy obciąża
jącym, dopóki są obciążone na hipotece resztą ceny kupna,
a w każdym razie przed upływem 25 lat od ich powstania; przenie
sienie własności, obciążenie lub wydzierżawienie tych gospodarstw
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przed upływem wyżej oznaczonego terminu może nastąpić tylko za
zezwoleniem urzędów ziemskich; umowy wbrew temu zawarte są
nieważne; o nieważności orzekąją sądy na skutek powództwa wła
ściwego Okręgo Urzędu Ziemskiego; orzeczenie nieważności uza
sadnia na rzecz państwa polskiego - jak się ustawa wyraża „prawo odkupu” danego gospodarstwa, przez co rozmieć należy
wywłaszczenie, a to po cenie nabycia gospodarstwa przez parcelanta, z doliczeniem koniecznych i pożytecznych wkładów. Wcho
dzą tutaj w grę nie tylko względy na stworzenie lepszego zabezpie
czenia finansowego, ale chodzi także o zapobieżenie zbyt szybkie
mu dzieleniu gospodarstw, stworzonych przy sposobności reformy
agrarnej, przez co by unicestwiono postawione jako jej cel stwo
rzenie silnych gospodarstw włościańskich. Zbliżone do tego ogra
niczenia znane są innym ustawodawstwom jeszcze z okresu
przedwojennego, żeby wymienić np. ustawy o włościach rentowych.
Przytoczone poprzednio ograniczenia właścicieli gospodarstw,
powstałych przy sposobności przeprowadzenia reformy agrarnej,
mogą być jednak skuteczne tylko na okres 25-letni i dlatego nie
ulega wątpliwości, że o ile by dalszy rozwój sprawy miał iść mniej
lub więcej po dotychczasowej linii, to by ten okres ćwierćwiekowy
miał odegrać rolę okresu przejściowego, w ciągu którego miałoby
się, mimo znanej odporności sfer włościańskich, przeprowadzić
zmianę prawa spadkowego. [...)
Przechodząc wreszcie do zagadnienia wolności umowy, nale
ży zwrócić uwagę na to, że i tutaj odbywał się od dłuższego czasu
proces w kierunku jej ograniczenia. Przede wszystkim przy po
życzkach zaciąganych przez państwo lub korporacje prawnopubliczne treść umowy jest z góry określona. Dalej przepisy porządkowo-administracyjne przepisują dla pewnych grup wypadków
formę skryptów dłużnych, np. dla pożyczek ze wspólnych kas sie
rocych. Warunki, na jakich mogą być udzielane pożyczki przez
pewne instytucje (np. kasy oszczędności), bywają również określa
ne co do pewnych nieprzekraczalnych granic przez przepisy praw
no-administracyjne i poddawane pod nadzór władz administracyj
nych, na odwrót zaś także i po stronie zaciągąjącego pożyczkę
przepisy prawno-administracyjne stwarzają często podobne ogra
niczenia, żeby wymienić ustawy gminne co do pożyczek zaciąga
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nych przez gminy albo ustawę galicyjską o włościach rentowych
w stosunku do właścicieli takich włości. Niemniej jus dispositivum
stron bywa ograniczone przy umowach zawieranych np. z przed
siębiorstwami państwowymi, gdyż taryfy pocztowe, kolejowe itp.
określają z góry zasadniczą treść i warunki kontraktu. Przepisy
o ochronie lokatorów również nie mogą być tutaj pominięte. Naj
głębiej jednak sięgnęły te zmiany w istotę kontraktu o pracę. Po
mijam już to, że przepisy administracyjno-prawne powtórzyły w tej
dziedzinie pewne typy umów o pracę w regulaminach dla służby
domowej, w ustawach górniczych, w przepisach o państwowych
kolejach żelaznych, w ustawach o pomocnikach handlowych itd.
Ważnym jednak jest obserwowanie, jak w treść kontraktu o pracę
wkroczyło nąjpierw ustawodawstwo przemysłowe, mianowicie ta
jego część, którą zwykle określa się jako ustawodawstwo ochronne.
Chodziło mianowicie o ograniczenie swobody umów przede
wszystkim co do pracy kobiet i dzieci. Dalszy rozwój tego ustawo
dawstwa ochronnego, które zaczęło ogarniać coraz szersze war
stwy robotnicze, wypowiedział się pod względem tych ograniczeń
w regulaminach fabrycznych. Następnie socjalne ustawodawstwo
ubezpieczeniowe wprowadziło również pewne przepisy podobnej
natury, jak np. przymusowe ściąganie prze pracodawców składek
na opłatę premii asekuracyjnej przy wypłacie robotników. Nąjnowszym etapem na tej linii jest wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia
pracy. Wreszcie zwrócić należy jeszcze uwagę na to, że w dziedzi
nie kontraktu o pracę odbywa się specjalny proces pod wpływem
tzw. cenników pracy, czyli kontraktów zbiorowych, będących ukła
dem między związkami, do których należą kontrahenci. [... ]

II.
Zebrane przykładowo fakty z zakresu przemian w dotychczasowym
ustroju prawnym stwarzają dla nas niejako pewne tlo, na którym
można obserwować z obiektywnego stanowiska nauki współczesną
nam ewolucję gospodarczą i społeczną. To tlo ma dla tej obserwacji
szczególne znaczenie właśnie z tego względu, że jest zaczerpnięte
z dziedziny prawa, będącego przecież wyrazem współczesnego mu
ustroju gospodarczego i społecznego; jeżeli zaś w tym ustroju od
bywa się proces przetwarzający, to wypowiada on się także
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i w przepisach prawnych; to wypowiadanie się postępuje zazwyczaj
w podobnym tempie, w jakim odbywa się ewolucja gospodarcza
i społeczna, i tak np. można na podstawie historycznego rozwoju
niektórych z przepisów, o których wspominaliśmy w poprzedniej
części naszych rozważań, stwierdzić, że proces przemiany w pew
nych kierunkach odbywa! się zrazu z wolna, ale już blisko od pól
wieku, by w ostatnich latach znacznie przyspieszyć kroku.
O czym więc nas uczą przytoczone poprzednio fakty?
Przede wszystkim wskazują nam niewątpliwie, że od długiego
już czasu przetwarzają się podstawy trzech zasadniczych instytu
cji dotychczasowego ustroju prawnego, tj. własności prywatnej,
prawa dziedziczenia i wolności umowy. Stąd wniosek, że zmianom
w tych kierunkach ulega także ustrój gospodarczy i społeczny.
Pytanie przeto nasuwa się pierwsze: po jakiej linii posuwa się
ewolucja przemian w dziedzinie ustroju gospodarczego?
Wobec rozluźniania się wiązadeł ustroju, wspartego na instytu
cji własności i na prawie dziedziczenia, nasuwałby się przede
wszystkim ten wniosek, że ewolucja postępuje po linii zniesienia
własności prywatnej, a więc w myśl zasad doktryn socjalistycz
nych. I rzeczywiście, cały szereg faktów zdawałby się za tym prze
mawiać.
A jednak przy bliższym rozejrzeniu się daje się spostrzegać
ewolucja nieco odmienna. Mianowicie wszelkie dotychczasowe
powolne przemiany postępowały tylko w kierunku nakładania coraz
dalszych ograniczeń na właściciela, na większą zaś skalę zakrojone
projekty reform posuwają się po linii nie zniesienia własności pry
watnej, lecz przebudowy ustroju na zasadzie innego ustosunkowa
nia do siebie różnych typów gospodarstw i wybudowania systemu
ograniczeń, włożonych na właściciela. Zarysowuje się przy tym
charakterystyczna odrębność linii rozwojowej, z jednej strony,
między własnością ruchomą a nieruchomą, z drugiej zaś, między
własnością wiejską a miejską. O ile chodzi o dwie pierwsze z nich,
to w ogóle wszelkie reformy, względnie ich projekty są skierowane
przede wszystkim na własność nieruchomą, co się zaś tyczy wła
sności według drugiej z przytoczonych klasyfikacji, to występuje
tutaj następująca różnica: w dziedzinie własności wiejskiej ma się
właśnie w pierwszej linii odbyć zasadnicza przebudowa; zdąża ona
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w kierunku zachowania własności prywatnej, ale połączonej z ogra
niczeniami właściciela i na warunku uprawiania przez niego ziemi,
a więc stworzenia z niej naprawdę warsztatu gospodarczego zniesienie własności prywatnej spotyka się w tych projektach zwy
kle tylko co do lasów; wypadkową jest dążność do tworzenia na
wspomnianych wyżej warunkach silniejszych gospodarstw wło
ściańskich. Natomiast miejska własność nieruchoma jest na razie
poza obrębem tych planów, za to jednak odbywa się inny proces.
Mianowicie już w okresie przedwojennym ustawodawstwo budow
lane we Francji i w niektórych krajach niemieckich, nałożyło na
właścicieli w pewnych wypadkach o wiele dalej idące ograniczenia
i rozszerzyło stosowanie wywłaszczenia stosunkowo znaczniej
aniżeli to miało miejsce na wsi; dołączyły się do tego inne gałęzie
ustawodawstwa, jak asanizacyjne, na podstawie którego przebu
dowano cale dzielnice, żeby wymienić ustawę asanizacyjną Pragi
lub jej w pewnym stopniu prototyp - głośną swego czasu akcję
Haussmanna11 w Paryżu; dla zapobieżenia spekulacji gruntami
podmiejskimi, a tym samym w dalszym następstwie nieracjonalne
mu ich zabudowaniu i lichwie mieszkaniowej, dawało ustawodaw
stwo gminom miejskim niejednokrotnie daleko idące środki, nie
włączając stosowania wywłaszczenia, żeby tylko wspomnieć Belgię,
Holandię i Francję2; wytworzyły się nawet pewne nowe, dawniej
nieznane działy ustawodawstwa administracyjnego, wprowadzając
nowe ograniczenia na właścicieli, jak np. ustawy o ochronie pejza
żu, wnoszące - na co należy zwrócić szczególniejszą uwagę - do
omawianego zagadnienia już nie względy socjalne czy gospodarcze,
ale pierwiastki kulturalne. Podczas gdy plany przebudowy w zakre
sie własności zajmują się przede wszystkim własnością ziemską, to
w miastach, gdzie jak widzieliśmy - przemiana dotychczasowych
stosunków odbywała się już także od dłuższego czasu w pewien
swoisty sposób, sięgając nieraz głęboko w instytucję własności
prywatnej, jesteśmy świadkami innych zjawisk. Niezdrowe stosunki
spowodowane wojną, stworzyły prawną ochronę lokatorów; środek,
uważany początkowo za chwilowy i przejściowy, okazał się ko
niecznością na dłuższą metę; wobec dewaluacji monety cały szereg
2 Por. Józef Pakies O wywłaszczeniu gruntów podmiejskich i mój arty
kuł pt. Szlakiem, rozwoju wielkich miast w „Czasie” z 5 VII 1920, Nr 156.
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właścicieli kamienic w miastach, o ile opierał swą egzystencję
głównie na dochodzie z domów czynszowych, znalazł się w bardzo
ciężkim położeniu, tak że przy uwzględnieniu podwyższania daw
nych i nakładania nowych podatków mamy tu często do czynienia
- o ile chodzi o ekonomiczny efekt dla właściciela domu - niejako
z wywłaszczeniem de facto. Wobec zastoju budowlanego, niezdro
wej spekulacji gruntami podmiejskimi, brakiem mieszkań i kwitną
cą stąd orgią lichwy mieszkaniowej, uprawianej częstokroć przez
lokatorów, którą im umożliwiają wadliwie zredagowane lub ciasno
stosowane ustawy o ochronie lokatorów, państwo, a przede wszyst
kim z jego pomocą gminy będą musiaty podjąć akcję - szeroko
zakrojoną - już w najbliższym czasie. Nie ulega wątpliwości, że ten
rozwój stosunków w miastach i gminach podmiejskich pójdzie po
linii już wytyczonej przez niektóre ustawodawstwa zachodniej
Europyjeszcze w okresie przedwojennym, że raczej nawet znajdzie
się na drodze stosowania dalszych jeszcze ograniczeń i jeszcze
surowszych środków w stosunku do właścicieli nieruchomości
miejskich. System podatkowy będzie się obracał również w zakresie
tych samych mniej więcej wytycznych. Trudno nie przypuszczać,
że spowodowane tym podniesienie ceny mieszkań, któremu nie
będzie mogła zawczasu zapobiec ewentualna większa akcja pu
bliczna w celu ożywienia ruchu budowlanego, wymagająca z szere
gu powodów dłuższego czasu na wywołanie zamierzonego efektu,
dotknie szerokie warstwy ludności miejskiej i spowoduje koniecz
ność budowania kolonii robotniczych, dla funkcjonariuszy publicz
nych itd., co prawdopodobnie doprowadzi do konieczności tworze
nia kooperatyw, którym państwo czy gmina, względnie jedno i dru
gie przyjdą z pomocą, rozumiejąc równocześnie, że kooperatywy,
biorąc na siebie część zadania, którego spełnienie stało się skut
kiem rozwoju stosunków obowiązkiem terytorialnych związków
prawno-publicznych, spelniąjąc tym samym niejako funkcje tych
ostatnich w omawianym zakresie. Jeżeli teraz, wracąjąc do kwestii
własności ziemskiej na wsi, uprzytomnimy sobie, że ustrój agrarny
oparty przede wszystkim na gospodarstwach włościańskich, choć
by stosunkowo jak najbardziej silnych, zmusi do wprowadzenia
przymusowych kooperatyw rolniczych, umożliwiających nabywanie
maszyn rolniczych, nawozów sztucznych itd., a tym samym prowa
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dzenie intensywnej gospodarki posiadaczom gospodarstw wło
ściańskich, to widzimy, że także i w zakresie wiejskich stosunków
zarysowuje nam się ewolucja w kierunku kooperatywnych zrzeszeń.
I tutąj wchodzimy na teren ewolucji w kierunku kooperatywnych
zrzeszeń, z którą pozostąje w związku ta przemiana, jaką obserwo
waliśmy w zakresie przepisów prawnych odnoszących się do ograni
czeń wolności umowy.
Przechodząc do tego ostatniego zagadnienia, wkraczamy
w dziedzinę ewolucji ustroju społecznego. Przede wszystkim
należy zwrócić uwagę na wytwór naszych czasów, na cennikowe
umowy o pracę, gdzie jednostka, jej wola, są usunięte na dalszy
plan, gdyż jednostkę obowiązują zasady, ustalone między układa
jącymi się organizacjami. Ponieważ w tych cennikach faktycznie
wyrażają się postulaty robotniczych organizacji zawodowych, uwa
ża się je za jeden z przejawów tzw. socjalizacji. Zapomina się jed
nak przy tym, że sama idea umów, narzucanych pewnym jednost
kom przez organizacje, nie jest obca kapitalistycznym formacjom,
żeby wskazać tutaj na kartele. Jest to tylko tak mimochodem zro
biony rzut oka na genetyczną ciągłość ewolucji, niejednokrotnie
spostrzeganą. Rosnące coraz więcej znaczenie organizacji zawo
dowych wypowiada się tutaj potężnie. Widzieliśmy, że przemiany
ustroju gospodarczego prowadzą z konieczności do kooperatyw
i to przymusowych, jeżeli przeważna część ludności ma nie być
pozbawiona środków zaspokojenia najpierwszych potrzeb, jak
żywność i mieszkanie. Ta działalność kooperatywna będzie tylko
częścią akcji przymusowej samorządnych organizacji zawodowych.
Rozwój tych organizacji i przekształcanie się ich w rodzaj jakby
nowożytnych „stanów" przedstawiłem obszernie w swych artyku
łach Na drodze do stanowości i Wyniki ankiety w sprawie rozwo
ju ku stanowości [... ] i do nich odsyłam. Tu ograniczam się tylko
do krótkiego zaznaczenia, że - moim zdaniem - wskutek pewnych
dyferencji wśród zorganizowanych robotników i zataczania przez
organizacje pracowników umysłowych coraz szerszych kręgów,
ewolucja społeczna zdąża do powstania organizacji ogółu pracują
cych, obejmujących trzy grupy pracowników: umysłowych, kwalifi
kowanych ręcznie i niekwalifikowanych ręcznie. Prawne uznanie
tych organizacji za przymusowe będzie formalnym doprowadzę-
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niem procesu do punktu dojrzenia. Stworzy zamknięty dla siebie
stan, oparty na budowie federacyjnej w obrębie każdej grupy, na
zasadzie przymusu i samorządu zawodowego. Inne istniejące klasy
społeczne będą zmuszone do przeciwstawienia ze swej strony
podobnej własnej organizacji. Walka, podjęta przez nie o zdobycie
i zapewnienie dla swych organizacji takiego samego stanowiska
prawnego, będzie formą ostatecznej walki o przemianę dotychcza
sowego ustroju gospodarczego i społecznego.
Rozglądąjąc się w obserwowanych zjawiskach gospodarczych
i socjalnych i biorąc pod uwagę doświadczenia poczynione przez
sowiety rosyjskie, które przedstawił na podstawie źródeł Otto Bauer"1
w swej książce Bolschewismus oder Sozialdemokratie (Wiedeń
1920), można sobie mniej więcej wyobrazić następujące linie roz
wojowe:
1) W dziedzinie ustroju gospodarczego zwiększenie się własno
ści państwa i innych w jego obrębie terytorialnych związków prawno-publicznych. Poza tym przebudowa ustroju agrarnego w kie
runku tworzenia silnych gospodarstw włościańskich. Zarazem
ewolucja zdąża w kierunku zmiany stanowiska właściciela: w miej
sce indywidualistycznego światopoglądu, patrzącego na właściciela
z prywatnego punktu widzenia jego prawno-podmiotowego władz
twa, zaczyna sobie coraz więcej zdobywać uznania inny pogląd, że
na właścicielu z tytułu jego własności spoczywają przede wszyst
kim pewne doniosłe obowiązki wobec społeczeństwa, które on pod
odpowiedzialnością spełnić musi; wytwarza się pewna analogia
z funkcjonariuszem publicznym.
2) W zakresie ustroju społecznego zdąża ewolucja do powsta
wania przymusowych samorządnych organizacji, dla których kryte
rium będzie zawód i funkcja w nim spełniana. W związku z tym
pozostaje przede wszystkim kwestia własności przemysłowej; zetrą
się tutaj pewne kierunki, które już dziś przejawiąją się do pewnego
stopnia, a różnice między nimi płyną z pewnych właściwości naro
dowych, z siły dotychczasowych linii rozwojowych itd.; czy ta wy
padkowa pójdzie po linii niemieckiej „Planwirtschaft”, czy może
raczej angielskiego samorządu industrialnego, trudno dziś jeszcze
przewidzieć. Łączy się z tym problemem i druga jeszcze sprawa -
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stanowiska funkcjonariuszy publicznych i ich stosunku do pań
stwa, względnie innych związków prawno-publicznych.
3) Wreszcie co się tyczy ustroju politycznego, to z chwilą po
wstania przymusowych zawodowych organizacji samorządnych
państwu przypadnie zadanie wyrównywania dyferencji między nimi
i łagodzenia wzajemnego ścierania się, aby utrzymać równowagę
będącą w podobnym ustroju spoiwem całej państwowej organizacji.
Nadto zaś będzie ono powołane do roztaczania opieki nad jednost
ką, pochłoniętą przez te nowe „stany". Być może, że równowaga
między tymi trzema czynnikami oprze się na pewnym systemie
wząjemnej kontroli, ponieważ nad - żeby się tak wyrazić - spo
łecznym władaniem własnością prywatną będzie czuwać przede
wszystkim państwo, przeto właściciele szukać będą w najbliższych
sobie organizacjach pomocy i obrony, podczas gdy inne organizacje
zawodowe będą rozciągać kontrolę nad państwem, by należycie
pełniło swoją nadzorczą funkcję nad właścicielami prywatnymi. Na
odwrót zaś, dla reszty ludności poza właścicielami, owładniętej
przez potężne organizacje zawodowe i wtłoczonej w ich system,
państwo, być może, wystąpi jako opiekun wolności jednostki. O ile
zaś z łona takich przymusowych samorządnych organizacji zawo
dowych wyjdzie akcja kooperatwna w sensie poprzednio przedsta
wionym, oznaczałoby to wstąpienie na drogę zmierzającą do uzy
skania zasadniczej przemiany w jednym gospodarczo ważnym
kierunku: bezpośredniego zetknięcia się producentów z konsumen
tami i wykluczenia pośredników.

III.
W końcu jeszcze kilka słów o przyszłości idei, tkwiącej we współ
czesnych nam doktrynach socjalistycznych. Trzeba zdać sobie
jasno sprawę z tego, że i tzw. materialistyczny socjalizm jest pod
pewnym względem kierunkiem idealistycznym, dąży bowiem do
przemiany jednostki ludzkiej, do zrobienia człowieka lepszym.
Zmierza do tego przez przemianę dotychczasowego ustroju za
pomocą walki klas, według niektórych kierunków na zasadzie dyk
tatury proletariatu. Otóż błąd w założeniu sposobów, mających
służyć ziszczeniu tej idei, polega na tym, że do przeprowadzenia
tej przemiany ma być jednak użyta ta obecna jednostka ludzka,
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a więc człowiek jeszcze nieumoralniony. Stąd zaś wynika, że walka,
jak każda walka, sama w sobie będąc o tyle negacją, że wspiera się
na nienawiści, a więc na elemencie dzielącym, wymaga albo nale
życie wybudowanego systemu wzajemnej kontroli, albo autorytetu
moralnego, opartego o pewien system etyczny. Inaczej rozpętana
walka prowadzi do burzenia i anarchii. Doktryna socjalistyczna
żąda socjalizacji narzędzi produkcji, natomiast masa nieposiadających w przeważającej swej części patrzy - przy praktycznym sto
sowaniu tej zasady - przede wszystkim na zdobycie dla siebie
własności; doktryna wymaga słusznego ograniczenia pracy wśród
masy, zaś bierze górę drzemiąca gdzieś w głębi dusz dążność do
nierobienia. Oto dla przykładu rzucone przeciwieństwa między
zasadą a praktyką, w której się przejawiają nie tylko dobre, ale
często - czasami nawet przede wszystkim - zle strony duszy ludz
kiej. Jeżeli system wzajemnej kontroli i na nim oparty pewien auto
rytet państwowy zostaną podważone lub nawet obalone, to wtedy
mógłby faktyczny rozwój pójść nie po linii anarchii i negacji, gdyby
albo dla jednostki ludzkiej, walczącej w masie o nowy ustrój, istniał
autorytet moralny, wsparty o pewien system etyczny, albo gdyby ta
jednostka była tak wysoce rozumną i zarazem umoralnioną, by już
sam rozum nakazywał jej działać dobrze, a więc budować, a nie
burzyć i pustki po sobie nie zostawiać. Otóż pierwsze nie miałoby
miejsca dlatego, że socjalizm materialistyczny nie daje żadnego
systemu etycznego; omija tę kwestię, uznając religię za rzecz pry
watną, ale przez to problemu nie załatwia, a przede wszystkim nie
rozwiązuje go w obrębie własnego całokształtu opartego o pewną
ideę. Drugie zaś nastąpić by mogło wtedy, gdybyśmy mieli do czy
nienia z jakąś wyższą, lepszą już jednostką ludzką; byłby to ten
jakiś ideał, o którym marzył niegdyś między innymi Lessing1'
w swojej Die Erziehung des Menschengeschlechts. Rzeczywistość
mówi jednak coś innego i o tyle ten, rzekomo tak realnie się przed
stawiający, socjalizm materialistyczny jest utopijny. Jak każda
potężna idea, działa i wywołuje przemiany, ale widzimy, że ta ewolu
cja zdąża ku jakiejś średniej wypadkowej, a nie zapowiada zwycię
stwa potężnego, gdyż zabrakło temu kierunkowi elementów, by
wznieść się na wyżyny potęgi moralnej. Materialnego szczęścia lu
dziom nie dal, do wypełnienia moralnej pustki widocznie nie dorósł.
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Te właśnie braki sprawiąją, że w chwili, kiedy przemiany wywo
łane rozpędem socjalizmu materialistycznego zdają się zbliżać do
swego nąjwyższego natężenia, równocześnie myśl ludzka, pozba
wiona ogarniąjącego ją swą potęgą autorytetu moralnego, zaczyna
wkraczać na drogi inne od tych, którymi kroczy ów zwycięski prąd.
Wypowiada się ona w pewnych kierunkach filozoficznych jak
u Bergsona7, opierającego swój system na intuicji, a więc zaznacza
się powrotem ku uczuciu, jest jak gdyby neoromantyzmem. Nie
obojętnym mi się też wydaje ekspresjonizm w sztuce - widzę
w nim pewien symptom jako reakcję przeciwko pewnemu reali
stycznemu pojmowaniu w sztuce; może on być w niektórych swych
przejawach niezrozumiały, może nawet dziwaczny, ale nie trzeba
zapominać, że niegdyś także „Sturm - und Drangperiode”, owa jak go Goethe71 nazwał - „die fbdernde Epoche", poprzedził wielki
okres romantyzmu. Są to symptomy ciekawe, wskazujące na odby
wanie się głębokich przemian i w duszach, i w myśli, i w sumie
niach, obok i tuż pod okiem zbliżającego się do swoich szczytów
współczesnego nam materialistycznego światopoglądu. Jest to
dążność do zapełnienia luki, jaką z sobą przyniósł, a z tego wypeł
nienia gotowe wyjść nowe i potężne prądy. Jeżeli sięgną w dziedzi
nę etyki, to mogą oprzeć przemieniąjący się pod wpływem dzisiej
szych materialistycznych kierunków ustrój gospodarczy, społeczny
i polityczny na silnych podstawach, przywracąjąc jednostce ludz
kiej autorytet moralny. Machiavelli711 powiedział gdzieś w swoim
Księciu, że tylko uzbrojeni prorocy odnosili zwycięstwa, bezbronni
kończyli smutnie, ale zapominał, że Ten, który odniósł nąjwiększe
zwycięstwo nad światem, bo wziął rząd dusz, polecił swemu Apo
stołowi schować miecz do pochwy. Nie wiadomo, czy materialistycznemu socjalizmowi nie przypadlo w udziale przygotowanie
przebudowy w ustroju społecznym, gospodarczym i politycznym dla
głębokiej przemiany serc i myśli. Ale ta przemiana nada inny kie
runek wielkim zagadnieniom, trapiącym dziś ludzkość.
Jakim on będzie? Czyżby wskazówek co do tego nie można było
szukać śladami tych myśli Cypriana Norwida3:
3 W wierszu Post scriptum (cyt. z Wyboru poezji, wyd. przez Romana Zrębowicza, Lwów 1911). |Cyprian Kamil Norwid (1821-1883), poeta i myśliciel.
W latach 40. XIX w. debiutował na lamach prasy warszawskiej wierszami utrzy
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Nie tylko przyszłość wieczna jest - nie tylko!
I przeszłość, owszem, wieczności jest dobą;
Co stało się już, nie odstanie chwilką...
Wróci Ideą, nie powróci sobą.

Przypisy
1 Chodzi tutąj o ustawę wywłaszczeniową z 20 marca 1909 r., która miała na
celu kolonizację Pomorza i Poznańskiego przez chłopów i robotników niemiec
kich, w tym celu dopuszczała przymusowe wywłaszczenie Polaków. Jednakże
praktycznie nie weszła w życie, na jej podstawie wywłaszczono cztery mąjątki
ziemskie o obszarze 1.656 ha.
" Przebudowa Paryża w latach 1852-1856, przeprowadzona przez barona
G. Haussmanna, realizująca szerokie aleje, parki (lasek buloński), place gwiaździ
ste (Place de 1'Etoile) oraz dwa szeregi biegnących okrężnie bulwarów. Miasto
wzbogaciło się wtedy o ponad 95 km nowych ulic, tysiące nowych budowli, gmach
wielkiej opery, fortyfikacje. Poszczególne rozwiązania architektoniczne wprowa
dzone przez barona Haussmanna były przede wszystkim odzwierciedleniem jego
koncepcji między innymi oparcia układów ulic na liniach prostych, lecz również
zadań utylitarnych lub militarnych.
Otto Bauer (1881-1938), teoretyk marksizmu, działacz austriackiej so
cjaldemokracji. Studia prawnicze i ekonomiczne ukończył w Wiedniu. Po wybuchu
1 wojny światowej został wcielony do wojska, podczas walk na froncie dostał się
do niewoli rosyjskiej, z której powrócił dopiero po wybuchu rewolucji lutowej.
W rządzie K. Rennera pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych (do lipca
1919). Później Bauer odgrywał znaczną rolę jako przywódca i teoretyk austriac
kiego ruchu socjaldemokratycznego. Po delegalizacji partii socjaldemokratycznej
przez rząd Dolfussa, Bauer przeniósł się do Brna, a następnie w 1938 do Paryża,

manymi w stylu romantycznym. W 1842 opuścił Warszawę i kraj, odbył podróż po
Niemczech i Włoszech. W 1846 na skutek pomyłki został aresztowany na krótki
okres, efektem czego była jego głuchota. Po tym incydencie wyjechał do Brukseli
i potem do Rzymu, gdzie zawarł znąjomość m.in. z A. Mickiewiczem i Z. Krasiń
skim, następnie przybył do Paryża, gdzie nawiązał kontakty z tutejszą emigracją
polską, nie unikał angażowania się w politykę, przez pewien okres był związany
z Hotelem Lambert. W latach 1852-1854 odbył podroż do Nowego Jorku, gdzie
popadl w nędzę i tylko dzięki pomocy przyjaciół zdołał powrócić do Paryża.
W 1863 ukazał się jedyny za jego życia jego tomik poezji. Od 1877 przebywał
w lvry k. Paryża, w przytułku św. Kazimierza, gdzie zmarl. Autor wielu wierszy:
Moja Piosnka, Fortepian Chopina, dramatów, m.in. Zwolon (1851), poetyckich
traktatów filozoficznych: Promethidion (1851), Rzecz o wolności słowa (1869),
poematów, nowel etc. - przyp. red]
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gdzie zmarl. Byi pierwszym przedstawicielem marksizmu, który w tak szerokim
zakresie ząjąl się pojęciem narodu, który zdefiniował jako względną wspólnotę
charakteru. Nie podziela! on opinii marksizmu, że naród to wytwór kapitalizmu
i wraz z nim zniknie, a wręcz przeciwnie socjalizm umożliwi unarodowienie mas,
które dotąd w bardzo nikłym zakresie partycypowały w życiu i świadomości naro
dowej. Nąjważniejsze dzieła to: Die Natiwialitätevjrage und die Sozialdemokratie
(1907), Bolschewismus oder Sozialdemokratie? (1920), Zwischen zwei WeUkreigen? Die Krise der Wirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus (1936).
17 Gotthold Lessing (1729-1781), niemiecki pisarz, filozof, krytyk literac
ki. W latach 1746-1748 studiował teologię i medycynę w Lipsku, tam też napisał
pierwszą swoją komedie Miody Uczony (1748). Wraz z Ch. F. Nicolaiem
i M. Mendelssohnem wydawał pismo „Briefe, die neveste Literatur betreffend”
(1759-1760), gdzie Lessing publikował liczne felietony. W latach 1760-1765 prze
bywał we Wrocławiu, gdzie był sekretarzem gen. B. F. von Tautentzien - guberna
tora Śląska. Od 1770 był kierownikiem biblioteki w Wolfenbüttel. Autor m.in.:
Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji (1776), Dramaturgia hamburska (t. 1-2, 1768-1769), Emilia Galotti (1772), Natan (1779), Ernst i Falk.
Rozmowy wolnomularzy (1778-1780).
' Zob. przyp. nr 6 do tekstu Wyniki ankiety...
71 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), poeta i myśliciel niemiecki,
prekursor niemieckiego romantyzmu. Studiował prawo w Lipsku i tam też po
wstały jego pierwsze utwory literackie, następnie podjął studia w Strasburgu
(1770-1771), gdzie uzyskał stopień licencjata w zakresie prawa. Potem Goethe
rozpoczął pracę jako adwokat we Frankfurcie, tam też napisał Cierpienia Młode
go Wertera, którym to zawdzięczał dużą popularność. Od 1775 Goethe byi radcą
prawnym na dworze Karola Augusta w Weimarze. W księstwie weimarskim pełnił
oprócz tego wiele funkcji. Byi zarządcą książęcej biblioteki, kuratorem uniwersy
tetu w Jenie, dyrektorem teatru w Weimarze etc. Autor licznych wierszy, drama
tów m.in.: Faust (1833), Egmont (1788), Torquato Tasso (1790), wspomnień:
Z mojego życia (1882).
7,1 Niccoló Machiavelli (1469-1529), mieszczanin florencki, prawnik,
w rodzimej Florencji pełnił funkcję sekretarza Drugiej Kancelarii Rady Dziesięciu.
Po przejęciu władzy we Florencji przez Medyceuszów w 1512, Machiavelli stracił
pozycję i wpływy i zmuszony został do udania się na wygnanie do San Andrea,
gdzie spędzi! ostatnie lata swojego życia. Tam stworzy! nąjważniejsze pisma
polityczne, tj. Księcia oraz Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem.
historii Rzymu Liwiusza. Korzystąjąc z republikańskiej tradycji, przedstawiał
wizję przejściowej dyktatury [Książę), która miałaby zaprowadzić porządek
w zanarchizowanych i podzielonych państwach włoskich i która zarazem stałaby
się fundamentem przyszłego ustroju republikańskiego. Poza tym byl autorem dziel
literackich, jak Mandragora (1521) czy Historie florenckie (1532).
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W dawnej szlacheckiej Rzeczypospolitej wytworzyły się dwie jej
śmiertelne choroby: jedną było niezdrowe pojmowanie wolności
jako swawoli; upominał pod tym względem swoich współczesnych
Modrzewski1 w tych krótkich, a dobitnych słowach: ..... niewola
i wolność zbytnia przemierzla jest". Druga wyrosła z jakiejś choro
bliwej obawy przed dominium absolutum\ upatrywano je w każdej
próbie ukrócenia swawoli, w każdym usiłowaniu, zmierzającym do
przywrócenia zachwianej równowagi w ustroju najwyższych władz
państwowych. Z obu tych chorób wyrosło liberum veto i doktryna
złotej wolności. Na tym gruncie sejm został ze szczytów suweren
ności, po którą sięgał, zepchnięty do rzędu bezsilnego ciała, pocią
gając za sobą państwo nad brzeg przepaści. Gonienie za popular
nością stało się charakterystyczną cechą rządów w Polsce. A „taki
rząd popularitatis - jak biadał Skarga" - musi przecie mieć swoje
króliki". Skutkiem takiego stanu rzeczy było osłabienie rządu,
zniszczenie wszelkiej jego powagi, co w związku z bezsilnością
sejmów, ze swawolą, kryjącą się pod płaszczykiem obrony wolności,
prowadziło do marazmu i anarchii. Reformy Sejmu Czteroletniego
były wyrazem walki przeciwko tym chorobom życia publicznego
w Polsce, a Konstytucja 3-go Maja ukoronowała to dzieło przez
usunięcie tych wszystkich instytucji prawno-politycznych, które
wyrosły na poprzednim chorobliwym gruncie. Tę konstytucję uwa
żał naród w okresie porozbiorowym za testament niepodległej Pol
ski, padającej w chwili, gdy zerwała się do wykorzenienia złego, do
odrodzenia się w sobie. Pierwszy zaś sejm wskrzeszonej Polski
ogłosił dzień 3-go maja świętem narodowym. Czy został wierny
temu testamentowi? Czy, czcząc pamięć wielkiego dzieła odrodze
nia z końca XVIII stulecia i przekazując tę pamięć w tak uroczysty
sposób następnym pokoleniom, nie zboczy! od jednej z głównych
idei przyświecąjących twórcom tej konstytucji? Czy ustrzegł się
mirażu własnego wywyższenia i własnej miłości? A pod względem
zrozumienia dla stanowiska rządu w państwie po czyj sięgnął spa
dek? Twórców Konstytucji 3-go Mąja, czy po spuściznę doktrynerów XVII wieku?
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W swojej uchwale z 20 lutego 1919 r., w której, powierzając
nadal władzę Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu111, pierw
szy sejm wskrzeszonej Polski ustalił w krótkich artykułach pewne
zasady, mające być niejako prawami zasadniczymi do czasu
uchwalenia stanowczej konstytucji, przyznał sobie władzę suwe
renną. Z tego wyciągną! też odpowiednie konsekwencje: rząd miał
być powoływany przez Naczelnika Państwa w pełnym swoim skła
dzie na podstawie porozumienia z sejmem. Odpowiedzialność rzą
du wobec sejmu rozciągnięto także na Naczelnika Państwa. Tego
ostatniego usunięto zupełnie poza nawias w zakresie władzy usta
wodawczej, bo nie dano mu ani prawa inicjatywy, ani prawa veta,
nawet nie powierzono mu ogłaszania ustaw uchwalonych przez
sejm, oddając to marszałkowi sejmu. Na ustawach z tego okresu
próżno by szukał kiedyś przyszły historyk podpisu Naczelnika
Państwa. Nie znąjdzie go, jak gdyby go nie było. Jeżeli się zważy, że
w zakresie władzy administracyjnej uchwala lutowa zrobiła Na
czelnika Państwa tylko najwyższym wykonawcą uchwal sejmu
w sprawach cywilnych i wojskowych, to dochodzi się do wniosku,
że Naczelnik Państwa naprawdę został tylko przedstawicielem
państwa, to znaczy w zwykłym biegu spraw mógł przyjmować po
słów obcych państw, by na uroczystych audiencjach odbierać od
nich listy uwierzytelniające.
W takim stanie rzeczy sejm stworzy! sam dla siebie olbrzymie
zadanie rządzenia państwem. A stało się to w chwili, gdy parlamen
taryzm w ogóle przechodzić począł poważne przesilenie. Już zada
nia parlamentów w zakresie władzy ustawodawczej przerastąją
dzisiaj często ich siły. Coraz większe skomplikowanie zadań nowo
żytnego państwa i rosnący z dnia na dzień ich zakres sprawiają, że
główna praca ustawodawcza przeniosła się do komisji, a odbywąjące się w pełnej izbie dyskusje tylko raczej wyjątkowo wpływają na
ostateczne glosowanie, którego wynik bywa już często przesądzony
z chwilą, gdy projekt załatwiono w komisji. Mimo to jednak te
sprawy pochłaniają wiele czasu parlamentom, skutkiem czego
zadania kontroli nad rządem schodzą na mniej lub więcej popular
ne interpelacje, a główne z tych zadań, odnoszące się do gospodar
ki państwowej, wyczerpuje się w dyskusji budżetowej, gdzie chodzi
zawsze o cele polityczne, a sprawa gospodarki państwowej jest
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tylko środkiem, mającym służyć tym celom. Natomiast nie słychać
o podobnych dyskusjach nad zamknięciami rachunkowymi, które
jedne mogą dać dopiero rzeczywisty obraz gospodarki państwowej.
Ten ujemny stan rzeczy łagodzi na zachodzie doborowość sil
w administracji państwowej, dzięki czemu projekty ustawowe
opracowywane przez rząd są pracą fachową, tudzież lepszy dobór
wytrawnych i fachowych sil w samych parlamentach. W Polsce było
inaczej i stąd pierwszy sejm nie byl w stanie podołać swym zada
niom w zakresie władzy ustawodawczej, a cóż dopiero by móc być
suwerenem w państwie! Wynikiem było to, że w społeczeństwie nie
zdobył sobie należnego poważania.
Nie przeszło to bez wpływu. Uchwaląjąc konstytucję marcową
[tj. konstytucja RP z 17 marca 1921 r. - przyp. red.], sejm nie miał
już odwagi narzucić otwarcie swej suwerenności narodowi. Toteż
artykuł 2 konstytucji uznaje, że władza zwierzchnia w Rzeczypo
spolitej Polskiej należy do narodu, a tylko jego organami są w za
kresie władzy ustawodawczej sejm i senat, w zakresie władzy wy
konawczej prezydent Rzpltej łącznie z odpowiedzialnymi mini
strami, a w zakresie wymiaru sprawiedliwości niezawisłe sądy.
Pojęcie suwerenności wymaga w swoim piastunie konkretności, bo
inaczej suweren rozpływa się - biorąc rzecz z prawniczego stano
wiska - w pewnej fikcji. Tak też i w tym wypadku rzeczywistością
zostają tylko wymienione co dopiero organy suwerena. Naczelnik
Państwa [sic! prezydent RP - przyp. red.] ma według konstytucji
prawo ogłaszania ustaw, prawo rozwiązywania sejmu za zgodą
pewnej kwalifikowanej liczby członków senatu, nie jest za czynno
ści urzędowe odpowiedzialny ani parlamentarnie, ani cywilnie itp.
Sądząc po tym, można by myśleć, że sejm zeszedł z pierwotnego
swego stanowiska suwerenności, a wstąpił na drogę utrzymania
równowagi między piastunami najwyższej władzy państwowej. Czy
tak jest istotnie?
Aby na to odpowiedzieć, dość zdać sobie sprawę z następują
cych postanowień konstytucji: Rada Ministrów i każdy minister
z osobna muszą ustąpić na żądanie sejmu. Do rozwiązania sejmu
potrzebuje prezydent Rzpltej zgody aż 3/5 ustawowej liczby człon
ków senatu. Wreszcie prezydent Rzpltej jest wybierany przez sejm
i senat, złączone w Zgromadzenie Narodowe. Wystarczają one, by
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zrozumieć, że sejm, nie proklamując już otwarcie swej suwerenno
ści, uczynił to jednak po cichu, uzależniając od siebie w zupełności
rząd. Niebezpieczeństwo takiego stanu rzeczy występie dopiero
wtedy, gdy mu się przypatrzeć w świetle postanowień konstytucji
o nietykalności poselskiej. Wyjmujemy z nich tylko jedną kwestię.
Według ustępu pierwszego artykułu 21 posłowie „nie mogą być
pociągani do odpowiedzialności za swoją działalność w sejmie lub
poza sejmem, wchodzącą w zakres wykonania mandatu poselskie
go”, a to „ ani w czasie trwania mandatu, ani po jego wygaśnięciu”.
W jednym tylko wypadku może poseł odpowiadać za swą działal
ność zawodową, jeżeli naruszył prawa osoby trzeciej i o ile sejm
zezwolił na pociągnięcie go z tego powodu do odpowiedzialności.
Wprowadziła więc konstytucja bardzo ogólnikowe pojęcie działal
ności poselskiej w wykonywaniu mandatu poza sejmem. Wszak da
się pod nią łatwo podciągnąć niemal każdy czyn posła, mający
charakter publiczny. Nawet podżegacz do zdrady głównej przeciw
państwu będzie tu szukał azylu i pewno znajdzie obrońców w oso
bie przyjaznych sobie interpretatorów politycznych. Te konse
kwencje wystąpią jeszcze jaskrawiej, gdy sobie uprzytomnimy, że
przytrzymanie posła w razie schwytania na gorącym uczynku może
nastąpić tylko wtedy, gdy chodzi o pospolitą zbrodnię, popełnioną
nie w wykonywaniu mandatu poselskiego. Co to znaczy? Że stwo
rzono drugą furtkę: jeżeli się nie da pewnej działalności o charak
terze publicznym podciągnąć pod wykonywanie zawodu, to w osta
teczności może się uda nadać popełnionemu czynowi znamię poli
tyczne, a wówczas wolno będzie posłowi dalej rozwijać swoją dzia
łalność, choćby ona była wymierzona nawet przeciwko państwu.
Trzeba mieć odwagę tym konsekwencjom zaglądnąć w oczy. Ten
sam sejm, który na przykład postanowieniem artykułu 72IV stworzył
podstawę może nawet wprost dla pozbawienia władzy administracyj
nej wszelkiego posłuchu dla jej zarządzeń, gdyż dopuścił odwołanie
się stron od karnych orzeczeń władz administracyjnych zapadłych
w drugiej instancji do właściwego sądu, ten sam sejm posunął się
w artykule 21 do wyjęcia działalności swych członków pod pewnymi
względami spod kontroli sądów, obowiązującej zresztą wszystkich
obywateli państwa. Jest to stworzenie bezkarności, wyniesienie po
słów ponad prawo, a taki stan rzeczy rodzi zawsze swawolę.
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Tak więc sejm, mimo czci złożonej twórcom Konstytucji 3-go
Mąja, nie poszedł po ich linii, lecz raczej zawrócił na tę drogę, od
której chcieli oni naród odciągnąć. Można nawet zaryzykować
twierdzenie, że w świetle postanowień konstytucji o nietykalności
poselskiej sejm nie zatrzymał się nawet już tylko na własnej suwe
renności, choć tego na początku konstytucji wyraźnie nie powie
dział, ale że zlał pewne konsekwencje, płynące z suwerenności, na
swoich członków.
Jakież stąd płyną następstwa? Trzeba co do tego odróżnić
dwie możliwości: jedna z nich - to wypadek, jeżeli sejm zdoła wy
tworzyć stalą większość i będzie miał w swym łonie talenty poli
tyczne i silne charaktery, ludzi, oceniających zadania sejmu i wła
sną działalność ze stanowiska ogólnopaństwowego. W takim razie
sprawa nie będzie się przedstawiać groźnie, bo wówczas rząd,
oparty o taką większość, będzie przedstawiał tym samym odpo
wiednią silę, a tego rodzaju sejm znajdzie środki, by ukrócić nad
używanie przepisów konstytucji o nietykalności poselskiej. Ale nie należy bać się tego stwierdzić - ta pierwsza możliwość może
być raczej wyjątkiem, częstszym zjawiskiem może być raczej coś
wprost odwrotnego: sejm rozbity na liczne partie, nawzajem się
zwalczające, niezdolne do stworzenia trwalszej większości. Do
czego to prowadzi, wiadomo aż nadto dobrze z tragicznych dziejów
dawnej szlacheckiej Rzeczypospolitej. Jest to prosta droga do bezrządu i wszystkich jego następstw. Ustrzec państwo przed tą kata
strofą może tylko rząd. Wyda się to może na pierwszy rzut oka
dziwnym i sprzecznym z tym, cośmy poprzednio powiedzieli, cha
rakteryzując odpowiednie postanowienia marcowej konstytucji.
A jednak tak jest. Już trzyletnie dzieje sejmu wykazały, że wielo
głowy suweren, rozbity na walczące z sobą stronnictwa, jest bez
władnym, a w tym chaosie pozornie wszechpotężnym tak długo,
dopóki nie spotka się po stronie rządu ze zdecydowaną wolą, opar
tą o pewną myśl, plan i system. Dotąd były to wszystko tylko próby,
i to próby cząstkowe i raczej dorywcze, lecz ileż rzuciły one cieka
wego światła na to zagadnienie! O zmianie konstytucji i naprawie
jej błędów należy myśleć i do niej dążyć, ale wiadomo z doświad
czeń, że to droga zwykle daleka, okrężna i żmudna. Zresztą na
tychmiastowa zmiana mogłaby być z różnych względów nawet
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niepożądana. Toteż trzeba zdać sobie sprawę z problemu na grun
cie istniejącego obecnie stanu rzeczy. Z tego zaś punktu widzenia
na rząd spada wielka odpowiedzialność, ale zarazem i doniosłe
zadanie. Rząd w Polsce nie może być rządem biernym, lecz musi
spełniać wciąż swój główny obowiązek: mieć jasny i systematyczny
plan i dążyć konsekwentnie do jego urzeczywistnienia przez nada
wanie kierunków pracom sejmowym. Wówczas bowiem albo rozbity
sejm zdobędzie się wreszcie na stworzenie większości, zrozumiaw
szy swoja słabszą pozycję, albo w swoim rozbiciu będzie mógł co
nąjwyżej przeszkadzać i utrudniać, ale nie zdoła unicestwić pla
nowego i systematycznego wciągania siebie przez rząd w obręb
spełniania zadań państwowych. Konstytucję bowiem pisali ludzie,
ale także ludzie mają nadać jej postanowieniom treść żywotną.
Chodzi tylko o to, by to byli ludzie tęgiego charakteru, jasnej myśli,
świadomi celu i kochający nade wszystko tego jedynego suwerena,
którego nosiły i przechowywały w swym sercu cztery pokolenia
w latach długiej niewoli, a któremu na imię: Ojczyzna! Tylko bo
wiem do takich ludzi należy zwycięstwo, a ich zwycięstwo - to
przyszłość wskrzeszonej Polski.

Przypisy
I Andrzej Frycz-Modrzewski (ok. 1503-1572), pisarz polityczny. Uro
dzony prawdopodobnie w Wolborzu jako syn Jakuba, wójta Wolborza. Po studiach
na Akademii Krakowskiej, gdzie otrzymał tytuł bakalarza, związał się z J. Łaskim.
Wiele podróżował do Niemiec, gdzie nawiązał znajomość m.in. z M. Lutrem
i F. Melanchtonem. Od roku 1547 Frycz-Modrzewski był sekretarzem króla Zyg
munta Augusta, w tym czasie brał udział w wielu misjach dyplomatycznych m.in.
do Karola V czy do księcia pruskiego etc. Związany ze środowiskami reformacyjnymi, był zwolennikiem ruchu egzekucyjnego. Od 1553 Modrzewski był wójtem
w Wolborzu, usunięty z niego został w roku 1567 na skutek interwencji Rzymu.
W swoich pismach politycznych atakował nierówność wobec prawa, bronił praw
mieszczan etc. Jego główne dzieło to O naprawie Rzeczypospolitej, gdzie FryczModrzewski analizował społeczno-polityczny ustrój Rzeczypospolitej i propono
wał szereg reform w zakresie stosunków społecznych i ustroju Rzeczypospolitej.
Zmarl w Wolborzu
II Ks. Piotr Skarga (1536-1612), teolog, pisarz, jezuita, po studiach
w Akademii Krakowskiej pełnił obowiązki rektora szkoły parafialnej przy kościele
św. Jana w Warszawie, wychowywał synów kasztelana A. Tęczyńskiego. Byl pierw
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szym rektorem Akademii Wileńskiej (od 1579), założycielem kolegiów jezuickich
w Polocku, Rydze, Dorpacie, kaznodzieją nadwornym Zygmunta III Wazy. W swoim
głównym traktacie politycznym, tj. w Kazaniach Sejmowych., Skarga opowiadał
się m.in. za wzmocnieniem władzy królewskiej, wprowadzeniem dziedziczności
tronu, ograniczeniem praw Sejmu. Ponadto byl założycielem wielu instytucji, jak:
Arcybractwo Miłosierdzia, Bractwo św. Łazarza, Bank Pobożny etc. Pochowany
w podziemiach kościoła św. Piotra i Pawia w Krakowie.
111 Józef Klemens Piłsudski (1867-1935), mąż stanu, pierwszy marsza
łek Polski. Urodzony w Zulowie, na Wileńszczyźnie. W związku z podejrzeniem
o udział w zorganizowaniu zamachu na cara zesłany na Syberię (1887-1892), po
powrocie z zesłania zaangażował się w działalność w Polskiej Partii Socjalistycz
nej, założyciel „Robotnika”, w związku z tym aresztowany w 1900, wkrótce zbiegi
z więzienia. Kontynuował aktywność polityczną w ramach PPS, brał czynny udział
w rewolucji 1905 roku. Po jej klęsce byl jednym z przywódców PPS - Frakcji
Rewolucyjnej oraz twórcą paramilitarnych organizacji niepodległościowych Związku Walki Czynnej i Związków Strzeleckich, które były podstawą uformowa
nia w 1914 Legionów Polskich. Podczas I wojny światowej dowodził I brygadą
oraz powołał Polską Organizacje Wojskową. Zasiadał w Tymczasowej Radzie
Stanu. W lipcu 1917, po tzw. kryzysie przysięgowym, aresztowany przez Niemców
i osadzony w twierdzy w Magdeburgu, skąd powrócił 10 listopada 1918 r. do
Warszawy i objął stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa. W latach 19191920 Piłsudski jako Naczelnik Państwa umocnił niepodległość i granice Rzeczy
pospolitej, prowadząc w imię zasad federacji z Ukrainą i Białorusią wojnę z Rosją
bolszewicką. Po zwycięstwach pod Warszawą i Niemnem, ostatecznie wojnę
zakończył pokój w Rydze w marcu 1921 r. Po wybraniu na pierwszego prezydenta
RP G. Narutowicza, Piłsudski złożył urząd Naczelnika Państwa, a zniechęcony
toczącymi się walkami partyjnymi, wycofał się z życia politycznego w 1923 r.,
rezygnując ostatecznie z funkcji wojskowych, i zamieszkał w Sulejówku pod
Warszawą. W maju 1926 Piłsudski dokonał udanego zamachu stanu, w wyniku
czego stal się faktycznym władcą Rzeczypospolitej, mimo iż formalnie pełnił tylko
dwukrotnie funkcję premiera (1926-1928, 1930) oraz nieprzerwanie od 1926 roku
funkcje ministra spraw wojskowych i generalnego inspektora sil zbrojnych. Pił
sudski zamierzał budować swoje zaplecze polityczne w oparciu o Bezpartyjny
Blok Współpracy z Rządem, którego szefem został W. Sławek. Wobec zaostrzania
się antagonizmów wewnętrznych Piłsudski coraz dalej odchodził od założeń
demokratycznych w kierunku autorytaryzmu, co było widoczne m.in. w tzw.
sprawie brzeskiej. W polityce zagranicznej kierował się stałym poczuciem zagro
żenia ze strony III Rzeszy i ZSRR, w celu krótkotrwałej normalizacji stosunków
doprowadził do zawarcia paktów o nieagresji z Niemcami w 1934 i z ZSRR
w 1932. Zmarl 12 mąja 1935 r., pochowano go na Wawelu.
17 Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 72 „Ustawy przeprowadzą zasadę, iż
od karnych orzeczeń władz administracyjnych, zapadłych w drugiej instancji,
będzie przysługiwało stronom prawo odwołania się do właściwego sądu”.

W PRZEŁOMOWEJ CHWILI
Zagadnień związanych z moralnym odrodzeniem polskiego narodu
nie można rozważać bez związku z tymi prądami, które kształtują
myśli i poruszają uczucia cywilizowanej części ludzkości. Żyjąc
swym odrębnym życiem, ma, oczywiście, nasz naród także swoiste
warunki, wpływające na jego moralny rozwój, ale te wpływy wypo
wiadają się tylko w pewnych odchyleniach czy w szczególnych
właściwościach, towarzyszących mu na drodze wspólnego z innymi
narodami pochodu. Dość wskazać na odmienny charakter stanu
duchowego, wywołanego powstaniem listopadowym, a walką
z 1863 roku. Wydarzenia te zakończyły się przegraną. Jednak po
pierwszej klęsce stan narodu doszedł do tego silnego napięcia,
które się wypowiedziało, z jednej strony, w mesjanizmie, z drugiej
zaś w kazaniach Kajsiewicza1 i w założeniu zakonu Zmartwych
wstańców1'; po upadku zaś styczniowego powstania nastąpił zwrot
w całkiem innym kierunku - szukania dróg wyjścia z ciężkiego
położenia, które było twardą rzeczywistością.
Czemu tak? Dlaczego historyczne fakty, podobne do siebie swą
tragicznością, oddziałały inaczej na zbiorowy odruch duchowy
społeczeństwa? Po roku 1831 z pewnością nie ostatnią przyczyną
byl ówczesny stan dusz na świecie, objawiający się we wzmożonym
ruchu sekt w łonie kościoła anglikańskiego, zwłaszcza w Ameryce,
w saint-simonizmie1“, czy w wystąpieniu ks. Lamennaislv. Na taki
grunt padla gorycz, wyniesiona z kraju na emigrację, a te szczegól
ne warunki polskiego bytowania i jego przeżyć wylały się tylko
w pewien odrębny sposób. Natomiast w trzydzieści dwa lata póź
niej było inaczej. Po okresie romantyzmu i nastrojów religijnomistycznych nastąpiło odwrócenie się od nich. Objawił się ten zwrot
we wszystkich dziedzinach, choć często pod różnymi nazwami:
rzucono się do nauk przyrodniczych, do badań historycznych,
a pomagał temu stan zagadnień społecznych i gospodarczych,
coraz więcej się zaostrzający, a oparty pod tym względem o teore
tyczny system nieprzeciętnej miary, o system Marksav. Świat żyi jednym słowem - pod znakiem pozytywizmu i materializmu. Na
stroje tkwiące swymi korzeniami jeszcze w poprzedniej epoce sto
piły się do reszty na krwawych pobojowiskach styczniowego po
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wstania, skonały w nadmiarze bólu i klęsk, które na Polskę spadły.
Toteż polskie społeczeństwo znalazło się na jednej drodze
z innymi narodami Zachodu. „Srodze zbudzone", zaczęło się ono
rozglądać w otacząjącej je rzeczywistości, by móc przetrzymać
politycznie i gospodarczo. Co jednak niósł polskim duszom ów
światopogląd materialistyczny? Bo że w takim stanie, jak wówczas
przeżywany, do niego się zwróciły i w nim szukały nie tylko wska
zówek, lecz często także odpowiedzi na te dręczące pytania, które
doprowadziły poprzednie pokolenia do mesjanizmu i mistycyzmu,
to rzecz zrozumiała. Cóż wiec tam znalazły?
Francuska rewolucja [tj. Wielka Rewolucja Francuska z lat 17891799 - przyp. red.) wysunęła na czoło wolność i równość jednostki.
Wolność, z pustego hasła stawszy się zasadą systemu liberalnego,
doprowadziła zwłaszcza w dziedzinie wolności pracy do zwycię
stwa egoizmu, do dyktowania warunków słabszemu kontrahentowi
przez silniejszego. Reakcja podjęta przeciwko temu odbywała się
pod hasłem obrony równości. Droga jednak prowadząca do zwycię
stwa wiodła poprzez organizacje, te zaś występowały w imieniu
zorganizowanych z równymi dla wszystkich, a więc w tym znacze
niu powszechnymi postulatami. Jeżeli zaś jeszcze kiedy mówiono
poważniej o wolności, to chyba o jakiejś wolności zbiorowej, wolno
ści stowarzyszeń i zgromadzeń, gdyż wolność jednostki stawała się
coraz więcej pustym dźwiękiem, będąc podporządkowana zbioro
wości, organizacji. Również i ten proces doprowadził także do
przewagi egoizmu, lecz innego jak poprzednio, bo egoizmu klaso
wego. Z tego zaś punktu widzenia pod wpływem doktryny zdawały
się zacierać różnice, stworzone niezmierzonym rozwojem dziejo
wym; jakaś uniwersalność wznosić się poczęła ponad narody, mimo
tego, że one żyły, rozwijały się, czuły i rozumiały swoją odrębność.
Cóż więc przypadlo w udziale polskiemu narodowi, który wolność
jednostki nosił w swej duszy z pełną świadomością i w swej prze
szłości może nieraz wypaczył, i który szukał dróg, by znaleźć dla
siebie jako narodu miejsce pod słońcem? Znalazł się on na drodze
do kierunku, który, używając często wolności jako hasła, pogrążył
tę wolność w interesie zbiorowości zorganizowanej na zasadzie
równości, a nadto przechodził obok kwestii narodowościowej, pod
porządkowując ją uniwersalności. Nasuwają się zatem pytania: czy
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pochód na tej drodze mógł być konsekwentny i jednolity? Oczywi
ście, że nie. Idąc po tej linii, można było uczestniczyć w wielkich
zdobyczach nauki i techniki i z nich korzystać, można było znaleźć
wiele wskazówek i sposobów dla swego zbiorowego bytu, ale nie
dało się z duszy wymazać tych nagromadzonych wartości, które
tyle razy wtykały miecz do ręki i które stworzyły najwyższe strofy
narodowej poezji. A jeżeli tak, to musial nasz naród przechodzić
w tym półwiekowym okresie i chwile dezorientacji, i chwile samoludzenia się, staczać wewnętrzną walkę między drogą, wskazywaną
mu przez powszechnie panujące prądy, a postępowaniem, płyną
cym z innych, a drogich idei. Jasne jest, że taki stan rzeczy dla
moralnego zdrowia nie mógł być pomyślny. Jest to pierwsze ważne
stwierdzenie.
Egoizm klasowy mimo swej uniwersalności nie wpływał bynajm
niej na uspokojenie walk narodowościowych, lecz przeciwnie,
nadawał im tylko pewne szczególne zabarwienie. Z wolna problemy
narodowościowe, mające często podłoże bardzo skomplikowanej
ewolucji kilkuwiekowej, zaczęły również przybierać namiętny cha
rakter, aż wreszcie zrodził się z nich egoizm narodowy. Obok coraz
zaciętszej walki klasowej poczęły się rozżarzać coraz bezwzględ
niejsze waśnie narodowościowe, a tak zwany „święty egoizm naro
dowy" usprawiedliwiał wszelkie środki działania i dzielił coraz
bardziej narody, rozdzierane równocześnie od wewnątrz egoizmem
klasowym. Uniwersalność ostatniego znajdowała często granice
w programach pierwszego i nie zdołała powstrzymać wielkiej woj
ny, której wybuch byl raczej zwycięstwem nacjonalizmu, wykazu
jąc, że w przecenianiu siły uniwersalności, opartej na walce klas,
było dużo złudzeń.
Egoizm klasowy zaognia! w miarę swego rozwoju społeczne sto
sunki. Walka, coraz bezwzględniejsza, nie przebierająca w środ
kach, stawała się coraz zażartsza; dawno już wyszła poza obręb
warsztatów i fabryk, wdarła się do parlamentów, zwolna wycisnęła
piętno na całym publicznym życiu. Będąc zaś walką o władzę,
przyswoiła sobie formułkę, według której można się w publicznym
życiu posługiwać nieetycznymi środkami walki, nawet jeżeli już nie
całkiem swobodnie, to w każdym razie w zakresie bardzo dalekim
od tego, co się nazywa zwyczajnie moralnością. Wreszcie ta walka,
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jak każda, dzieliła i niosła z sobą posiew nienawiści. To było po
wszechne zjawisko. Polskie społeczeństwo znalazło się wobec
niego znów w wyjątkowym położeniu. W jednej części ziem pol
skich, gdzie ta walka toczyła się otwarcie, tak jak to na Zachodzie
bywa, przebieg i skutki chorobliwych objawów były również podob
ne tu i tam. Ale były i takie polskie obszary, gdzie kierownictwo tej
walki nie mogło występować jawnie, a skryte w podziemiach two
rzyło bezimienne i tajne władze, pochodzące z własnej nominacji
i własne zaoczne wyroki wykonujące. A do tego nierzadko pod for
mą walki klasowej kryły się pierwiastki inne, narodowe, wyrosłe na
porozbiorowej glebie, i powstawało owo pomieszanie pojęć, częsta
sprzeczność i niejasność między celem, jaki przyświecał walczą
cym, a dążeniami tych, którzy tą walką kierowali nie tylko na pol
skich ziemiach, ale i gdzie indziej. Że w takim położeniu snadnie
się zaciera granica między postępowaniem moralnym a niezgod
nym z etyką, jest również zrozumiałą rzeczą - i to jest drugie
stwierdzenie, które wypada nam uczynić.
Co zaś stanowiło ośrodek tej walki, o co ona na razie bezpośred
nio się toczyła? O zdobycie praw. Ongiś wywieszano sztandar walki
o prawa jednostki, teraz walczono o prawa pewnych klas. Gdy zaś
klasa społeczna zdobyła jakieś prawo dla siebie, to ta zdobycz
działała pośrednio także w sferze jednostki, do tej klasy należącej,
a działała, oczywiście, tym skuteczniej, im bezwzględniej jednostka
poddała swą indywidualność, swoją wolność wspólnym interesom
klasy. Ostateczny skutek był ten, że człowiek nauczył się domagać
wyłącznie tylko należących mu się - istotnie czy rzekomo - praw,
a zapominał o swych obowiązkach. Mówiono mu wciąż: najpierw,
że ma prawa jako człowiek, potem, że ma prawa jako członek pew
nej grupy społecznej. Co się zaś tyczy obowiązków, to uświadamia
no mu je tylko w stosunku do pewnej klasy społecznej i to znów
pod kątem widzenia praw. Działo się to zaś w ten sposób, że korzy
stanie z praw zdobytych przez klasę społeczną uzależniano od
bezwzględnego spełnienia względem niej pewnych obowiązków.
Przemilczano zaś to, że człowiek ma obowiązki względem całego
społeczeństwa, którego jest członkiem, wreszcie, że ciążą na nim
pewne obowiązki jako na jednostce. Chrześcijaństwo, przywracając
niegdyś jednostce jej godność człowieczeństwa, ustalało także
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z tego człowieczeństwa wynikające obowiązki i żądało ich spełnie
nia. Tymczasem materialistyczny światopogląd, panujący u zbiegu
XIX i XX wieku, tego nie zrobił. W swych ideowych założeniach,
dążąc do zrobienia jednostki lepszą w swoim rozumieniu, nie zdo
był się na własny etyczny system, a żadnego z istniejących przyjąć
nie chcial. Obchodził tylko ten ważny problem, gdyż, nie odrzuca
jąc religii, jako takiej, uznawał ją za rzecz prywatną, zostawiał
jednostce troskę o etykę w postępowaniu. Chrześcijaństwo żąda od
człowieka wewnętrznej pracy nad sobą prawie niejako od urodze
nia, socjalizm natomiast pozwala czekać, aż urzeczywistni się ów
przyszły nowy porządek, przez który i człowiek miałby się stać
lepszym. Ale czy da się pomyśleć żywotny kierunek, dążący według
pewnego jednolitego planu do przetworzenia ustroju społecznego,
gospodarczego i politycznego, a w nim jednostki i wzajemnego
stosunku jednostek względem siebie, a także jednolitego systemu
etycznego, tworzącego dopiero całość systemu, wykończoną i za
mkniętą dla siebie?
No tak, ale w pewnych warunkach mógł socjalizm materiali
styczny zdążać do swoich celów w sposób niewystarczający do ich
osiągnięcia, jednostka jednak mogła mimo to mieć oparcie o ten
czy inny z istniejących systemów etycznych. Jak pod tym wzglę
dem było, jak jest? By na to odpowiedzieć, musimy zdać sobie
sprawę z położenia Kościoła katolickiego, gdyż ten nas z polskiego
stanowiska przede wszystkim interesuje.
Chrystus chcial mieć przede wszystkim Kościół misyjny. Toteż
świat dla Jego nauki podbili misjonarze, bo takimi byli apostołowie
i ich uczniowie. Dokonali tego dzieła, wypełniając polecenie swego
Mistrza: idźcie i nauczajcie! Tymczasem Kościół przemienił się
w organizację na zasadzie stałości, opartej o materialne ufundo
wanie, i przekształcił się z wolna w biurokratyczny ustrój kościel
nych urzędów. To, co było w założeniach jednym z głównych jego
zadań, nauczanie i opiekowanie się kwestią społeczną, przybrało
także biurokratyczne znamiona. Pierwsze zeszło do rzędu jakiejś
części rytuału, drugie zatrzymało się dawno na pewnym stopniu
rozwoju, zamieniło się w działalność na małą skalę i nie zdołało
dotąd uzyskać szerszego rozmachu, nawet wówczas, gdy jasno
patrzący Papież zabrał glos, by tę działalność zreformować, gdyż
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inny kierunek już ją tymczasem daleko wyprzedził. Nie można też
przeoczyć tego, że racjonalizm i światopogląd materialistyczny nie
pozostały bez wpływu na duchowieństwo. Chcieć koniecznie rozu
mowo wyjaśnić zagadnienia, których geneza i istota są przed okiem
człowieka zakryte, osiąga często wyniki inne od zamierzonych.
Religia - to dziedzina uczucia, to wiara. Historia uczy, że religia
szła od zwycięstwa do zwycięstwa nie silą rozumowania, ale potęgą
rozpalonego uczucia. Z tego źródła szła moc, która wiodła ludzkość
po lepszych drogach i uczyła ją ofiarności.
Poza pewnym wpływem wspomnianych kierunków, szukać nale
ży w tym objawie śladów jeszcze czegoś innego, mianowicie tego
stanowiska Kościoła nauczającego, które sprowadza obecnie pew
ne nieporozumienie między nim a ogółem wyznawców. Kościół
nauczający kładzie główny nacisk na stronę dogmatyczną, wy
znawcy zaś szukąją w nim przede wszystkim moralnego rządcy
dusz w myśl nauki Chrystusowej. Dogmatyczne rozważania są dla
masy wyznawców za trudne, przyjmują dogmaty, po prostu w nie
wierząc, a dla niewielkiej stosunkowo cząstki przedstawiają one
zazwyczaj tylko interes ze stanowiska filozoficznego dowodzenia.
Nie znaczy zaś to bynajmniej, byśmy nie mieli zrozumienia dla
ważności rozumowego wyjaśnienia zasad religii. Chodzi tylko o to,
by nie przeoczyć równocześnie także doniosłości moralnej strony
religii, jeśli chodzi o szerokie masy wyznawców. Natomiast należy
pamiętać o tym, że do inteligentnych umysłów można skutecznie
przemawiać tylko w sposób odpowiadający dzisiejszemu stanowi
kultury, a nie zatrzymywać się pod tym względem w pewnym punk
cie, zbyt odległym od tego stanu.
W dziedzinie etyki rozluźnił się z wolna węzeł między Kościołem
nauczającym a ogółem wyznawców, a właśnie on powinien był być
wciąż i bez przerwy jak najściślejszym. Dzięki niemu powinna była
z Kościoła nauczającego płynąć siła ożywiająca i ciągle podnosząca
moralne życie wyznawców i tym życiem kierująca. Takie zaś wa
runki, jak skreślone poprzednio, nie sprzyjają wyrabianiu tęgich
charakterów. Coraz powszechniejszym stawał się typ ludzi, których
Wergili pokazał Dantemu w przedsionku do piekła. Z pewnością
i teraz rzeklby o nich z tym samem lekceważeniem: spójrz i pójdź
dalej!
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Na taki stan dusz spadla wielka wojna. Materialistyczny socja
lizm począł się wydobywać z jej krwawych mętów potężny, groźny,
zwycięski. Działał, jak każda wielka idea, wywołując zmiany, ale
dalszy rozwój nie poszedł naprzód z silą równą pierwszemu roz
machowi, lecz zaczął zdążać ku jakiejś średniej wypadkowej. Oka
zało się, że brakło mu czynników, by mógł się wznieść na wyżyny
potęgi moralnej. Materialnego szczęścia ludziom nie dal, do wypeł
nienia moralnej pustki nie dorósł. 1 dlatego w tej chwili, gdy swych
szczytów sięgał, zaczęły występować osobliwe objawy, znaczące
inne drogi i inne przemiany. Były ich początki już przed wojną,
lecz wówczas zamykały się jeszcze w dociekaniach myśli europej
skiej. Również w sztuce pojawiły się dążenia ku wejściu w siebie,
a przeciw realistycznemu kierunkowi. Warte byłoby może głębszego
studium zbadanie tych przemian, które dają się dostrzec w pi
smach niektórych pozytywistycznych pisarzy, wpadając czasami
(może co prawda tylko podświadomie) w pewne stany nastrojowe,
niezupełnie idące po linii kierunku, któremu hołdowały. Ale dopiero
wojna światowa przez nagromadzenie olbrzymiej sumy przeżytych
cierpień i nieszczęść i przez rozpętanie deprawacji, na którą się
złożyły lat dziesiątki, wywołała szerszy, powszechniejszy odruch.
Człowiek zaczął odczuwać potrzebę wejścia w siebie, szukać jakie
goś stałego punktu oporu w swym wewnętrznym życiu, pragnął
znaleźć jakiegoś przewodnika, który by go wywiódł z pustki moral
nej. A ów nurtujący gdzieś w głębi proces wydobywa się różnymi
drogami. Odnaleźć go można w szerzącym się coraz bardziej spiry
tyzmie, branym przeważnie bezpośrednio takim, jak się przedsta
wia, po prostu, bez dociekań w kierunku tej czy innej hipotezy
materializacji. Wypowiada się wymownie w garnięciu się ludzi do
pewnych kierunków przybyłych zza Oceanu, co wskazuje na to, jak
jest przygotowany grunt dla każdego, kto się zbliży z ewangelicz
nym słowem i z jego wcieleniem w uczynek miłosierdzia, dostoso
wany do dzisiejszych potrzeb znękanej i szukającej dróg ludzkości.
Wyraża się wreszcie w rzucaniu się ludzi do teozofii.
W takim stanie ducha żyje także polskie społeczeństwo. Prze
szedłszy przez wszystkie okropności wielkiej wojny, wydobywszy
z siebie wielki moralny wysiłek w boju, który zagrażał bezpośrednio
dopiero co odzyskanej niepodległości, targane tymi wszystkimi

74

W PRZEŁOMOWEJ CHWILI

przemianami, które cały świat przebywa, wypowiada, podobnie jak
i on, te przeżywane gdzieś w głębi duszy błądzenia za wyjściem na
otwartą drogę, wiodącą do szerszego oddechu, do moralnego wy
tchnienia. Obok tego zaś wracają formy specyficznie polskie; zja
wiają się na nowo objawy mesjanistyczne. Nie można też zamykać
oczu na to, że w Polsce zaczynają się budzić objawy przypominąjące pewien okres sprzed czterech wieków. Odzywają się glosy za
Kościołem narodowym; wszelka pomoc humanitarna znajduje żywe
echo. A w takim położeniu spada na Kościół w Polsce wielkie zada
nie; musi on sobie zdać z położenia trzeźwo sprawę, wejść w siebie
i zdobyć się na świadomy siebie czyn. Sama defensywa nie wystar
czy ani Kościołowi, ani społeczeństwu. Walka zaś na dwa fronty,
z materialistycznym światopoglądem i z pewnymi objawami budzą
cej się przeciwko niemu reakcji - to niełatwe zadanie. Zwycięzcą
będzie tylko ten, kto zdoła ująć moralny rząd dusz i poprowadzić
społeczeństwo do moralnego odrodzenia. A to odrodzenie staje się
z każdym dniem coraz bardziej piekącą sprawą. Jest to sprawa
i polska, i powszechna zarazem.
Zadanie polega na podjęciu inicjatywy w reorganizacji Kościoła,
każda bowiem organizacja kościelna jest instrumentem, który służy
pewnemu światopoglądowi i pewnemu systemowi etycznemu, two
rzącym podstawę religii. Wiadomo zaś, że o ile jakaś organizacja
kościelna zesztywniała w pewnym momencie, to padała, a gdy idea
wyrażająca się w religii, której instrumentem miała być ta organi
zacja kościelna, nie posiadała w podobnym momencie żywotnej
siły, to wówczas padający Kościół grzebał w swych gruzach także
i samą religię. Obecnie przejawy, będące reakcją przeciwko materialistycznemu światopoglądowi wykazują wyraźne dążności po
linii chrystianizmu - dowód jego potężnej siły. A jeżeli jednak lu
dzie idą mimo czy obok Kościoła, to trzeba tego przyczyn szukać
nie tyle w ludziach, ile w samej organizacji Kościoła. Reorganizacja
jego wtedy tylko może swój cel osiągnąć, jeżeli nastąpi odmaterializowanie podstaw kościoła nauczającego, a przy rozwiązaniu licz
nych kongregacji, które dawno już spełniły swoje zadanie, stworzy
się nową kongregację, dostosowaną do potrzeb, dążności i pra
gnień dzisiejszych czasów. Ta kongregacja winna się stać ośrod
kiem planowej, systematycznej i ciągłej pracy misjonarskiej. Przez
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tę pracę musialby się nawiązać ponownie silny węzeł między Ko
ściołem nauczającym a ogółem wyznawców w zakresie życia etycz
nego. Łączy się z tym zadaniem cały szereg szczegółowych zagad
nień, jak konieczność odpowiedniej reformy wychowania ducho
wieństwa, nauki religii itd. Muszą być one rozwiązane w myśl za
sadniczych wytycznych podstawowej reorganizacji Kościoła. Ujęcie
przez polski Kościół w swe ręce inicjatywy dałoby mu najświetniej
sze karty i w dziejach własnego narodu, i w historii świata. Nie
wiadomo, czy nie nadeszła chwila, w której niektóre górne widzenia
naszych wielkich wieszczów mogłyby się okazać nie tylko marze
niami, nie tylko poezją. Jest to z pewnością chwila wielkiej próby
dla tych, którzy moralny rząd dusz winni dzierżyć w swych dło
niach. Spóźnienie w takich przełomowych chwilach pociąga za
sobą zwykle bardzo głęboko sięgające skutki. Naród, tak jak i świat,
ogląda się i szuka przewodnika na drodze moralnego odniesienia
i pokrzepienia. Jest to może na razie jeszcze podświadome, ale
w ten sposób poczynają się wszystkie potężne prądy. Zdąje się,
jakby naprawdę „wśród sądu Bożego", który „się rozgrzmial ponad
lat zbiegłych dwoma tysiącami”, zbierać się poczynało gdzieś
w głębi dusz pragnienie modlitwy, by „świętymi czynami wśród
sądu tego zbawić samych siebie". A za pragnieniem modlitwy może
pójść pragnienie jej ziszczenia. Jeżeli tego nie wyczuje ten, do kogo
to przede wszystkim należy, to może to tajone w duszach pragnie
nie w pewnej chwili rozlać się potężnie i szukać dla swego ujścia
własnego łożyska. A nie wiadomo, czy te pragnienia nie mają
szczególnie wielkiej mocy w narodzie, który po przeszło wiekowych
udrękach i po cierpieniach wielkiej wojny musial budować odzy
skaną państwowość wśród wyjątkowych warunków i jeszcze we
wnętrznie nieodbudowanej ojczyzny bronić z mieczem w ręku
przed najazdem od zachodu i wschodu. A wszak ten naród wyrobił
w sobie - słusznie czy niesłusznie - wiarę w szczególne posłannic
two. Ta zaś wiara od „Wojny Chocimskiej" Potockiego71 poprzez
Woronicza™ i Brodzińskiego7111 aż do nąjwyższych natchnień wiel
kiej poezji i „Ojcze Nasz” Cieszkowskiego8 wrastała w serca przez
cały szereg pokoleń. Słusznym jest więc sądzić, że takie społeczeń
stwo, mimo wszystkich jego wad, można łatwiej niż inne podnieść
na moralne wyżyny, ale również może usprawiedliwione jest wie
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rzyć, że każde silne wezwanie do wejścia na drogę wiodącą na te
wyżyny znąjdzie w nim potężny odzew. Pójdzie ono za nim, gdy mu
przyniesie istotny i skuteczny uczynek miłosierny, da mu dobre
słowo duchowego pokrzepienia i wleje w serca wiarę, która swymi
uczynkami i przykładem ofiarności będzie żywą wiarą.
W Zakliczynie (pod Krakowem), 14 VIII 1921

Przypisy
1 Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873), ksiądz, poeta. Uczestniczył
w powstaniu listopadowym, następnie po klęsce powstania udał się na emigrację
do Francji, gdzie początkowo związał się ze środowiskami wolnomularskimi,
wkrótce jednak pod wpływem A. Mickiewicza skierował swój światopogląd
w kierunku katolicyzmu. W 1836 wstąpił do seminarium duchownego, a w latach
(1837-1841) studiował teologię w Rzymie. Jeszcze przed święceniami Kajsiewicz
związał się z Towarzystwem Braci Zjednoczonych, które było zalążkiem Zakonu
Zmartwychwstańców, założonego w 1842 m.in. przez Kajsiewicza. Byi dwukrotnie
generałem tegoż zakonu w 1. 1845-1847 oraz od 1855 do końca życia. Był krytycz
ny wobec wszelkich nurtów rewolucyjnych i wiązaniu ich ze sprawą Polski, potę
pił powstanie styczniowe oraz utworzenie tzw. legionu Mickiewicza. Swoje poglą
dy religijno-teologiczne i historyczne wyłożył w opublikowanym zbiorze kazań:
O duchu narodowym i duchu rewolucyjnym (1849). Ponadto wydal zbiorek
Sonetów (1833) oraz szereg innych dziel, jak: Kazania i mowy przygodne
(1845), O unii bułgarskiej. Rys historyczny (1863).
" Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa (CR), polskie
zgromadzenie zakonne zainicjowane w 1836 w Paryżu przez A. Mickiewicza,
formalnie założone w 1842 przez księży P. Semenenkę i H. Kąjsiewicza. Zgroma
dzenie zostało zatwierdzone przez Leona XIII w 1888, miało charakter konserwa
tywny i ultramontański, propagowało odnowę moralną polskiej emigracji.
111 Saint-simonizm - doktryna, która swą nazwę wzięła od nazwiska swego na
uczyciela H. de Saint-Simona (1760-1825), który twierdził, że społeczeństwo
należy przebudować wedle założeń czysto racjonalnych, opartych o naukę
o społeczeństwie, tzw. fizykę społeczną, która miała posługiwać się metodologią
nauk ścisłych. Społeczeństwo - wedle Saint-Simona - winno być zorganizowane
na wzór warsztatu przemysłowego, na czele którego staliby naukowcy. To spowo
duje zanik antagonizmów klasowych i w następstwie okres pokojowej eksploatacji
dóbr naturalnych. Przedstawicielami saint-simonismu byli m.in. S. A. Bazard
i B. P. Enfantin.
17 Hugues Félicité Robert de Lamennais, (1782-1854), ksiądz, fran
cuski myśliciel, początkowo zwolennik ultramontanizmu i tradycjonalizmu, wy
dawca pisma „L’Avenire” w 1. 1830-1831, gdzie wspierano m.in. sprawę polską,
w późniejszych latach jego poglądy zaczęty zbliżać się do pozycji radykalnych, byl
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wyznawcą poglądów millenarystycznych, przewidujących przyjście epoki ducha,
jego poglądy były dwukrotnie potępiane przez encykliki papieskie (1831, 1834).
Autor m.in.: Essai sur l'indifférence en matière de religion (1817-1820), Les
paroles d’un croyant (1834), Politique a l’usage du Peuple (1839).
v Karol Marks (1818-1883), filozof, ekonomista, twórca materializmu hi
storycznego. Urodził się w Trewirze w Prusach, po ukończeniu gimnazjum rozpo
czął edukację na uniwersytecie w Bonn, potem w Berlinie. Ostatecznie doktorat
uzyskał w 1840 na uniwersytecie w Jenie. W 1842 był redaktorem pisma
„Rheinische Zeitung”, które wkrótce zamknięto z powodu radykalizmu politycz
nego. Przeprowadził się wtedy do Paryża, gdzie poznał F. Engelsa, następnie
w 1845 na skutek interwencji władz pruskich Marks został wydalony z Francji.
Wtedy udał się do Brukseli, gdzie zaangażował się w działalność Związku Komu
nistów oraz w pracę publicystyczną. Napisał w tym czasie wraz z Engelsem Ma
nifest Komunistyczny (1848). Podczas pobytu w Anglii Marks zajmował się
działalnością polityczną i publicystyczną. Był współzałożycielem 1 Międzynaro
dówki, która powstała w 1864, i byl jej pierwszym przewodniczącym. W 1869
opublikował pierwszy tom swojego opus magnum - Kapitału, kolejne tomy
wydawane były po śmierci.
71 Wacław Potocki (ok. 1620-1696), poeta, jeszcze za miodu brał udział
w wyprawach wojennych przeciw kozakom; arianin, jednak po uchwale sejmowej,
która wypędzała arian z Polski (1658), przeszedł na katolicyzm. W latach 16781685 pełnił funkcję podczaszego krakowskiego, stronnik Jana III Sobieskiego.
Pisał romanse: Judyta, Wirginia, Lidia, Syloret, Argenida. Jednym z najważ
niejszych dziel Potockiego jest poemat epicki Transakcja wojny okocimskiej
(1670-1675, wyd. 1850 pod tytułem Wojna okocimska), napisany w pięćdziesiątą
rocznicę bitwy pod Chocimiem (1621). Ponadto byl autorem zbioru utworów
poetyckich Ogród, ale nie plewiony... (lub skrótowo: Ogród fraszek), napisał
też Moralia (1688-1694) i Poczet herbów (1696).
Jan Paweł Woronicz (1757-1829), prymas Polski, urodził się na Woły
niu w Brodowie, pracował w komisji do spraw religijnych Sejmu Czteroletniego, od
1808 był członkiem Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, od 1815 pełnił funkcję
biskupa krakowskiego, a w 1828 został arcybiskupem warszawskim i Prymasem
Polski. W swoich utworach poetyckich nawiązywał do wątków mesjanistycznych,
wskazując na wyjątkową rolę słowiańszczyzny i Polski w dziejach ludzkości.
Najważniejsze utwory: Zjawienie Emilki na pełni kwadry II Lunacji XIII cyklu
słonecznego (1797), Świątynia Sybilli (1801), Hymn do Boga (1805).
™ Kazimierz Brodziński (1791-1835), poeta, krytyk literacki, tłumacz.
Uczestniczył w kampanii napoleońskiej w Rosji, następnie od 1814 mieszkał
w Warszawie, w 1. 1815-1821 zasiadał w dyrekcji Teatru Narodowego, współreda
gował „Pamiętnik Warszawski”, a od 1922 wykładał literaturę polską na uniwersy
tecie w Warszawie. Autor wielu wierszy, sielanek m.in. Wiesław, Staś i Halina.
Podczas powstania listopadowego redagował pisma: „Kurier Polski” i „Nową
Polskę”. Po upadku powstania przebywał krótki czas w Krakowie, w 1834 powróci!
do Warszawy, gdzie redagował m.in. „Magazyn Powszechny". Przetłumaczy! wiele
dziel niemieckiego romantyzmu m.in. Cierpienia młodego Wertera Goethego,
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utwory F. Schillera, J. G. Herdera. Jest autorem prac krytycznoliterackich m.in.:
O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej (1818),
O idylli pod względem moralnym (1823), 0 krytyce (1830), O egzaltacji
i entuzjazmie (1930).
1)1 August Cieszkowski (1814-1894), filozof, ekonomista, działacz spo
łeczno-polityczny, studiował w Krakowie i w Berlinie, następnie uzyskał doktorat
w Heidelbergu w 1838, po czym w latach 1838-1840 odbył podróż po Włoszech,
Francji i Wielkiej Brytanii. Od 1843 osiadł w Wierznicy k. Poznania. Od 1848
aktywnie uczestniczy! w życiu społecznym i politycznym Wielkopolski, zasiadał
w Kole Polskim w pruskim Landtagu, byi jego prezesem w latach 1860-1866.
Współzałożyciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego był trzy
krotnie prezesem, oraz Berlińskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jednak głównie
zasłynął jako filozof i przedstawiciel polskiej filozofii narodowej. Łącząc w swej
refleksji wątki zaczerpnięte z Fichtego, Schellinga, Ballanchego oraz SaintSimona i Fouriera, zapowiadał nadejście „epoki czynu”, w której wypełniłaby się
zapowiedź zawarta w Modlitwie Pańskiej. Główne dzieła to: O kosztach i obiegu
(1839), Prologmena do jilozofii (1838), Rzecz o jilozofii jońskiej (1841), Ojcze
Nasz (t. 4,1848-1906).

CENTRALIZACJA I DECENTRALIZACJA
I.
Przystępując do rozważania problemu centralizmu i decentraliza
cji, należy wpierw się porozumieć co do niektórych, niejako wstęp
nych zagadnień. Otóż przede wszystkim na państwo można pa
trzeć z różnych punktów widzenia. Wszystkie te dające się pomy
śleć możliwości są dopuszczalne, chodzi tylko o to, która z nich
w danym wypadku okaże się produktywniejszą dla naukowego
ujęcia problemu. Pod tym kątem widzenia spójrzmy na państwo ze
stanowiska organizacji społecznej. Jakiż obraz roztoczy się wów
czas przed naszymi oczami?
W obrębie państwa jako organizacji przymusowej i powszechnej
istnieją najrozmaitsze inne organizacje, wyrosłe z różnych szcze
gółowych potrzeb kolektywnego współżycia zrzeszonych jednostek:
jedne z nich są przymusowe, inne dobrowolne. A wszystkie one
o siebie się nawząjem zazębiają, uzupelniąją i tworzą wraz z pań
stwem pewien ustrój, będący dla siebie całością. Ale ta budowa jest
dla naszego zagadnienia tylko środkiem, potrzebnym dla orientacji,
a raczej dla ułatwienia tej orientacji pod innym względem. Miano
wicie tę budowę wypełnia wciąż i nieustannie życie, a to życie,
ciągle się zmieniające i tworzące coraz to nowe sytuacje faktyczne,
jest wypływem tych wspólnych potrzeb, które owej misternej budo
wie dały początek i z których czerpie ona uzasadnienie swego bytu.
Wspólność tych potrzeb ma różne źródła i różny stopień swego
zakresu. Płynie ona raz z kryteriów kulturalnych, raz z podstaw
gospodarczych czy zawodowych, tworząc szersze, to ciaśniejsze
kolo tych potrzeb, aż przechodzi do tej formy, w której rozmaite
potrzeby stają się wspólnymi dlatego, że ich zaspokojenie tkwi
swoją wspólnością w fakcie współżycia na pewnym terytorium. I tu
znów występuje znaczna rozciągłość - od potrzeb, zwanych spra
wami komunalnymi, aż do owych zadań ułatwienia i rozwoju cywi
lizacji, jakie spoczywają na państwie.
Staje więc państwo przed zasadniczym pytaniem: Jak najlepiej
można to doniosłe zadanie spełnić? Czy może ono samo temu
sprostać i czy może nie uwzględnić tych i innych członów swej
obszernej i kunsztownej budowy? A jeżeli nie, to jak działalność ich
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i swoją wiasną zharmonizować, by życie, tę budowę wypełniające,
zlewało się w logiczną i zgodną całość, wzmacniając, a nie rozsa
dzając samej budowy. Odpowiedź na to pytanie jest zawarta
w rozważanym przez nas problemie centralizmu i decentralizacji.
Jak widzimy, odnosi się on do funkcji, działalności. Jest więc pro
blemem pierwszorzędnej wagi dla administracji publicznej.
Już z poprzednich wywodów wynika, że administracja publiczna
stoi, z jednej strony, wobec mnóstwa szczegółowych potrzeb powstąjących ze zbiorowego współżycia, z drugiej zaś, wobec potrzeb
ogólnych, powszechnych. Zarząd spraw, wynikających z pierw
szych - to administracja lokalna, zarząd spraw związanych z za
spokojeniem drugiej z wymienionych kategorii potrzeb - to admini
stracja państwowa. Ze stanowiska organizacji zaspakajania tych
potrzeb dadzą się stwierdzić następujące możliwości:
1) Państwowa organizacja obejmuje zarząd zaspakajania jed
nych i drugich potrzeb przez własne organy. Może to przeprowa
dzić państwo w różny sposób, a mianowicie:
a) Nie uwzględniając zupełnie różnic, wytworzonych historycz
nie w poszczególnych częściach swego terytorium, a mogących
mieć znaczenie i dla istoty, i dla zakresu, i dla sposobu zaspokoje
nia tych rozmaitych potrzeb, płynących z kolektywnego współżycia
ludzkiego.
b) Państwo w organizacji swego ustroju administracyjnego bierze pod uwagę tego rodzaju różnice, mające za sobą nieraz długą
samoistną ewolucję.
W pierwszym wypadku mamy do czynienia z centralizmem opar
tym o system realny, w drugim zaś z centralizmem zbudowanym na
systemie prowincjonalnym. W obu zaś wypadkach może centrali
styczny nastrój hołdować albo zasadzie koncentracji, albo dekon
centracji. Pierwsza z nich oddaje ostateczną decyzję władzy cen
tralnej, podczas gdy podwładne jej instancje są tylko organami
przygotowującymi i wykonawczymi, przy drugiej moc rozstrzygania
służy także niższym instancjom.
Jak się przy takim systemie - obojętne, którą z przedstawionych
form on przybierze - przedstawia stanowisko władzy państwowej?
Da się ono krótko określić jako supremacja. Wynikają stąd doniosłe
konsekwencje:
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a) Przy zarządzie spraw wynikąjących z zaspakajania wspól
nych potrzeb lokalnych nie ma tych, o których wspólne potrzeby
właśnie chodzi. Nie ma współdziałania władz państwowych z lud
nością, nie ma miejsca dla wytworzenia się poczucia wspólnej
odpowiedzialności za administrację tych spraw, nie ma wreszcie
sposobności do wykorzystania doniosłych wartości, tkwiących tak
w znajomości lokalnych potrzeb i środków mogących służyć do ich
zaspokojenia, jak i w psychologicznych czynnikach mających swe
źródła w szczególnym zainteresowaniu dla spraw wypływających
z bezpośrednio odczuwanych potrzeb współżycia.
b) Jeżeli zaś te braki wząjemnych węzłów, brak uzyskania tych
wszystkich szczególnych wartości, o których poprzednio mówiłem,
stwierdzamy co do administracji lokalnej, to zbyteczne dodawać,
że to samo, oczywiście, ma miejsce, jeśli chodzi o administrację
ogólnopaństwową.
c) Przy takim stanie rzeczy bieżąca kontrola publicznej admini
stracji polega głównie na tych środkach, jakie same dla siebie stwo
rzą organy tej administracji. Jest to kontrola wykonywana przez
tych, którzy mąją być kontrolowani, kontrola wykonywana od wy
padku do wypadku czy to w formie pewnych doraźnych zarządzeń,
czy też w toku instancji kontrola z wyraźnym jej charakterem jako
taka, dorywcza i często nie będąca już w stanie naprawić tego, co
stwierdziła: jest kontrola przede wszystkim represyjną.
d) A jeżeli tak jest, to wytwarzać się musi przeciwstawienie pań
stwa społeczeństwu. Nie wyrabia się poczucie związku i współpra
cy, a to prowadzi - jak każda supremacja - do zwichnięcia równo
wagi. Słusznie też powiedział Percy Ashley1: „Tam, gdzie naród nie
był przyzwyczajony do kierowania sprawami publicznymi, kata
strofa wywołana bankructwem biurokracji jest tym większa, że nie
ma żadnej siły, którą by można postawić na miejsce przeżytej or
ganizacji urzędniczej". Świeży przykład carskiej Rosji jest wymow
nym potwierdzeniem tych słów uczonego Anglika. Centralizm ma
zawsze u końca swej drogi kataklizm.
2) Drugim możliwym sposobem rozwiązania omawianego za
gadnienia jest ten, który powołuje do pracy w tym kierunku obok
organów państwa także i inne organizacje społeczne; jest to ustrój
decentralistyczny. Przewodnia jego myśl polega na tym, aby przede
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wszystkim zarząd zaspakajania potrzeb lokalnych oddać w ręce
organów samorządowych. Pojęcie lokalności jest względne. Warun
kiem bowiem zdrowego samorządu jest jego zdolność do sprostania
tym zadaniom, chodzi więc o to, by jednostka samorządowa mogła
te zadania wykonywać własnymi silami i środkami. Do tego zaś
musi mieć - obok odpowiedniego zasobu sil intelektualnych także odpowiednią samodzielność finansową. Z tego wynika po
trzeba mniejszych i większych jednostek samorządowych. Nie ma
jednak w ich wzajemnym do siebie stosunku przelożeństwa i podwladności, istnieje tylko stosunek nadzoru i kontroli, poza którym
tkwi ta zasadnicza myśl, by jednostka większa, zasobniejsza w siły
i wyposażona lepiej w środki obejmowała zarząd tych potrzeb komu
nalnych, których mniejsza jednostka nie jest w stanie zaspokoić.
Ale pozostaje jeszcze stosunek organów administracji państwo
wej do organów samorządowych. Ma on znaczenie i ze względu na
zarząd spraw lokalnych, bo jego mniejsza lub większa sprawność
nie może być obojętna ze stanowiska państwa, a po wtóre i dlatego,
że państwo powierza organom samorządowym także szereg funkcji
w zakresie administracji ogólnopaństwowej. Otóż pod tym wzglę
dem są możliwe dwa systemy:
a) Zasada dualizmu władz opiera się na rozdziale władz pań
stwowych i samorządowych. Istnieją one obok siebie równolegle
i odrębnie. Ponieważ jedne i drugie nie mogą być wyposażone
w egzekutywę, bo wówczas powstałyby dwa rządy, a to oznacza
anarchię, przeto egzekutywę zatrzymują w tym systemie tylko
państwowe władze administracyjne. Wpływa to ujemnie na spraw
ność administracji samorządowej w zakresie praw komunalnych
i utrzymuje się przeciwstawianie społeczeństwa państwu i na od
wrót.
b) Usuwa te wszystkie braki zasada zespolenia, polegąjąca na
tym, że zwłaszcza w wykonawczych organach władz samorządo
wych czynnik obywatelski administruje wspólnie z fachowym
czynnikiem urzędniczym, a przewodnictwo spoczywa w rękach
szefów odpowiednich władz administracyjnych. Egzekutywa jest
wówczas nie tylko jednolita, ale także we wszystkich sprawach
publicznej administracji bezpośrednia. Lecz to nie jedyna dobra
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strona tego rodząju ustroju decentralistycznego - są jeszcze inne,
bodaj czy nie donioślejsze.
Jakie one są? Czynniki poznają z bezpośredniego doświadczenia
całą trudność skomplikowanych zadań nowożytnej administracji,
to zaś sprowadza je ze stanowiska samej tylko krytyki na teren
pozytywnej pracy i uczy je poczucia odpowiedzialności za admini
strowanie na równi z zawodowym czynnikiem urzędniczym. Ten
ostatni zaś dzięki ciągłej i bezpośredniej styczności z przedstawi
cielami ludności, obeznanymi dobrze i bezpośrednio z potrzebami
tej ludności, może się łatwiej ustrzec jednostronności i szablonu,
a to nie tylko w tych dziedzinach, w których administruje wspólnie
z czynnikami samorządowymi, ale i w wyłącznie własnym zakresie
administracji ogólnopaństwowej. Nadto staje się zbytecznym ucie
kanie się do systemu prowincjonalnego, bo ten zawsze podtrzymuje
odrębności, nie przyucząjąc do poczucia jednolitości i wspólności
państwowej. System zaś decentralistyczny daje szerokie pole moż
liwościom uwzględnienia rozmaitych różnic, które prawie w każ
dym państwie dadzą się stwierdzić w poszczególnych jego czę
ściach, bez wcielania ich jednak w formę, dla jednolitości państwa
mniej lub więcej niepożądaną. Ale co najważniejsze, to fakt, że tak
pojęty system decentralistyczny, jak go poprzednio przedstawiłem,
stwarza ciągłą kontrolę. Przez wspólną pracę w administracji pu
blicznej czynnik fachowy i obywatelski wciąż się nawzajem kon
trolują. Nie jest to zaś owa doraźna i głównie represyjna kontrola,
jaką wprowadza ustrój biurokratyczny w centralizmie, ale kontrola
pod postacią ciągłej wzajemnej rady, ustawicznej współpracy, wy
konywanej pod wspólną odpowiedzialnością jako bonum officium.
Jest to ciągła kontrola społeczeństwa przez jego organy samorzą
dowe nad organami państwowymi i odwrotnie. Jeżeli zaś jeszcze
weźmiemy pod uwagę, że w organach samorządowych znajduje się
odpowiedni element dla sądownictwa administracyjnego, przez
które umożliwia się kontrolowanie publicznej administracji także
przez jednostkę, to dochodzimy do ważnego stwierdzenia, że
w systemie decentralistycznym tkwi jeden z najdonioślejszych
środków kontroli, jeden z najważniejszych hamulców, zapewniają
cych utrzymanie równowagi. Tą drogą w miejsce przeciwstawiania
państwa społeczeństwu i społeczeństwa państwu wchodzi zrozu
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mienie wspólnej odpowiedzialności za dobrą administrację pojętą
jako całość. Samorząd stąje się tym sposobem czynnikiem sprzęgąjącym rządzący autorytet z rządzonymi, a przez to system decentralistyczny stąje się elementem równowagi, zapewniającej lad
i ewolucję bez kataklizmów. Spoglądając z punktu widzenia kon
strukcji personifikacyjnej, zapożyczonej z prawa cywilnego, wi
dzieć się będzie w takim ustroju administracyjnym silnie zaryso
wane kontury odrębnych osób prawniczych. Gdy się jednak spojrzy
ze stanowiska ich funkcji, działania, administrowania publicznego,
to obraz będzie inny: wysunie się na czoło nie odrębność, nie prze
ciwieństwo, nie walka, lecz łączność, spoistość i współdziałanie.
Jest to stan pewnej - by użyć wyrażenia Leona Duguit1 - interd
épendance sociale, stan równowagi będący wynikiem tego, że - jak
to określa inny wybitny prawnik francuski Maurice Hauriou23 toute organisation qui exerce un pouvoir de cotrainte ou de
réquisitionnait partie de l'administration publique ou est cont
rôlée par l’administration publique. W tym znaczeniu należy
rozumieć Duguita, gdy powiada, że le governement d’un pays
n’est vraiment fort que lorsqu’il est l’organisation de ses forces
sociales'’.

IL
Skoro ustaliliśmy sobie istotne kryteria ząjmującego nas problemu,
wypada zapytać, jak się on przedstawia w świetle postanowień

1 Les transformations du droit privé depuis le Code Napoleon (Prayż
1912). |Léon Duguit (1859-1928), francuski prawnik, teoretyk państwa, prawa
konstytucyjnego i administracyjnego, twórca kierunku zwanego solidaryzmem
prawniczym, urodzony w Libourne, zm. w Bordeaux. Po studiach prawniczych na
uniwersytecie w Bordeaux, rozpoczął wykłady na uniwersytecie w Caen (1883);
trzy lata później, po powrocie do Bordeaux, został profesorem, a następnie dzie
kanem tamtejszego wydziału prawa, piastując tę funkcję do końca życia. Wykładał
również na uniwersytetach południowoamerykańskich i europejskich. Autor m.in.
Le droit constitutionnel et la sociologie (1889), Le droit social, le droit indi
viduel et les transformations de l’état (1908), Les transformations du droit
public (1913), Traité de droit constitutionnel (t. 1-4,1921-1925) - przyp. red.]
2 Précis de droit administratif et de droit public (wyd. VII, Paryż 1911).
[Zob. przyp. nr 2 do tekstu Akt administracyjny... - przyp. red.].
3 Traité de droit constitution^ (Paryż 1911, s. 68).
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polskiej konstytucji z 17 marca 1921 roku? Aby na to pytanie odpo
wiedzieć, trzeba sobie wpierw zdać sprawę z zasad, jakie konstytu
cja przyjęła tak co do ustroju administracji państwowej, jak
i samorządu, tudzież co do wzajemnego ich do siebie stosunku.
Co się tyczy administracji państwowej, ma być ona zorganizo
wana według systemu realnego, zespolenia agend pod jednym kie
rownictwem i na zasadzie dekoncentracji. Pod względem zaś samo
rządu konstytucja ustala następujące zasady:
a) Budowa samorządowa ma być trójstopniowa: gminna, powia
towa i wojewódzka.
b) Prawo stanowienia w sprawach należących do samorządu
przysługuje radom obieralnym.
Wreszcie stosunek samorządu do administracji państwowej
oparła konstytucja na następujących podstawach: samorząd po
wiatowy i wojewódzki ma mieć egzekutywę o charakterze kolegial
nym, złożoną z członków wybranych przez radę powiatową,
względnie wojewódzką, i z urzędników państwowej administracji
powiatowej i wojewódzkiej, przy czym przodownictwo spoczywać
będzie w rękach tych ostatnich. Jest to więc zasada zespolenia,
której też odpowiada postanowienie co do podziału terytorialnego,
według którego jednostki administracji ogólnopaństwowej mają się
pokrywać z jednostkami samorządu.
Jak widać zatem, to konstytucja marcowa weszła na drogę de
centralizacji, dekoncentracji, zespolenia i systemu realnego, a więc
na dobrą drogę. Ale na tym stwierdzeniu zagadnienie bynajmniej
się nie wyczerpuje. Konstytucja bowiem rozróżnia poza samorzą
dem wojewódzkim, powiatowym i gminnym jeszcze samorząd
mniejszości narodowych (art. 10911), samorząd wyznaniowy (art.
113111 i następne), tudzież samorząd gospodarczy (art. 68,v). Zanim
się tym zagadnieniom bliżej przypatrzymy, należy zaznaczyć, że
pod względem ścisłego odgraniczenia pojęć i terminologii konsty
tucja grzeszy wielkimi brakami, a mianowicie niektóre z jej przepi
sów używają obok siebie terminów „samorząd” i „autonomia” albo
pośrednich ich określeń, jak np. „samodzielne prowadzenie spraw
wewnętrznych" lub „rządzenie się własnymi sprawami”, a to w taki
sposób, jak gdyby sobie przy ich redakcji nie zdawano sprawy
z tego, że samorząd i autonomia - to nie to samo. A ponieważ dla
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samorządu zna konstytucja - jak widzieliśmy - aż cztery kryteria,
przeto brak ścisłości i jednolitości terminologicznej wprowadza
w problem jeszcze więcej niejasności.
Skoro zaś zasady, ustalone w konstytucji mają być dopiero
przeprowadzone w osobnych ustawach, przeto właściwe zadanie
jest dopiero do spełnienia. Aby się w nim zorientować, trzeba sobie
wpierw zdać sprawę z nąjważniejszych wątpliwości: zaczynamy od
samorządu mniejszości narodowych, gdyż tego rodząju
„autonomiczne związki o charakterze prawno-publicznym" mają
istnieć „w obrębie związków samorządu powszechnego", a celem
ich ma być zabezpieczenie tym mniejszościom „pełnego i swobod
nego rozwoju ich właściwości narodowościowych”. Otóż osobne
ustawy, przewidziane w tej kwestii w art. 109 konstytucji, będą
musialy rozstrzygnąć następujące pytania, co do których konstytu
cja nie zawiera jasnych postanowień:
a) Co to znaczy „mniejszość narodowa" w rozumieniu art. 109
konstytucji?
b) Co to znaczy „autonomiczny” związek mniejszości narodowo
ściowej, tj. czy ma on mieć legislatywę, czy nie, a w danym razie
jakim ma być zakres autonomii, względnie samorządu?
c) Co to znaczy „w obrębie samorządu powszechnego”? Czy
mają takie związki mniejszości narodowościowych powstać na
wszystkich trzech stopniach samorządu powszechnego, a jeżeli
nie, to na których?
d) W jaki sposób ma być rozwiązane stanowisko takiego związku
mniejszości w obrębie odpowiedniej jednostki samorządu po
wszechnego i jaki ma być ich wzajemny do siebie stosunek? Czy ma
się to stać na zasadzie kurii narodowościowych lub podziału pew
nych organów samorządu powszechnego dla pewnych spraw na
sekcje narodowościowe, czy może jeszcze w jakiś inny sposób?
e) Skoro te związki mąją powstać w obrębie jednostek samorzą
du powszechnego, to czy mąją one także objąć odpowiednią część
agend administracji ogólnopaństwowej, sprawowanych przez orga
ny ostatnio wymienionych jednostek? A jeżeli tak, to które to będą
organy i jak ma wyglądać stosunek władz administracji państwowej
do organów obu związków samorządowych, powszechnego i spe
cjalnego narodowościowego, a to ze względu na stosunek zasady
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zespolenia, tudzież stosunek organów obu samorządów do siebie,
skoro związek mniejszości narodowej ma istnieć i działać
w obrębie samorządu powszechnego?
f) Kolejne pytanie brzmi: czy oba związki będą miały odrębny
aparat administracyjny, czy nie?
g) Wreszcie ostatnim jest zagadnienie władztwa finansowego:
czy związek mniejszości narodowościowej będzie miał samoistne
prawo nakładania podatków, dodatków od podatków, opłat? A jeżeli
tak, to w jakim zakresie i w jakim stosunku do analogicznych
uprawnień tej jednostki samorządu powszechnego, w obrębie któ
rej podobny związek mniejszości będzie istniał.
Widać z powyższego przeglądu najważniejszych tylko pytań,
które się nasuwają w przedmiocie samorządu mniejszości narodo
wościowych, że każde z nich odnosi się do zagadnień natury za
sadniczej, i że konstytucja wypowiedziała się pod tym względem
i niejasno, i niewystarczająco. Czego należy więc żądać od owych
osobnych ustaw, które, normując ustrój samorządu mniejszości
narodowościowych, dadzą naprawdę dopiero sens ogólników, okre
śleniem artykułu 109 konstytucji? Aby zachowały spoistość ustroju
samorządu powszechnego i stworzyły takie jednostki samorządu
powszechnego i mniejszości narodowościowych, aby były zdolne do
spełnienia powierzonych im zadań. W tym celu jednak należy naj
pierw ustalić i wprowadzić w życie ustrój samorządu powszechne
go. W ogóle cala ta kwestia łączy się z inną jeszcze, również donio
słą: z urządzeniem ustroju niektórych części państwa polskiego na
kresach. W tym ostatnim wypadku chodzi o wyjątek w stosunku do
zasady. Chcąc przeto unormować wyjątek, trzeba wpierw ustalić
zasadę, a pod tym względem zaczęto u nas odwrotnie. Mianowicie
statut organiczny dla województwa śląskiego' uchwalono jeszcze
przed konstytucją marcową, nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo
dotąd, jak zasady tej konstytucji co do samorządu i autonomii będą
wyglądały w urządzeniu ustaw specjalnych. Do zajęcia się najpierw
wyjątkiem zmusił nacisk stosunków, zemściło się niezdecydowanie
i zwlekanie z zasadniczym urządzeniem samorządu i autonomii
w państwie. Otóż ważną jest rzeczą, by nie brnięto dalej na drodze
wyjątkowych urządzeń, bo może się snadniej okazać, że wyjątki
wyrosły ponad zasadę i że nie będzie tej harmonijnej całości, której
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istotę stanowi równowaga, będąca podstawą normalnego rozwoju
państwa.
Wreszcie z kwestii łączących się z powszechnym samorządem
terytorialnym pozostaje do rozpatrzenia jeszcze jedna. Konstytucja
stanowi, że jednostki tego samorządu mogą się łączyć w związki
dla przeprowadzenia zadań wchodzących w zakres samorządu
i że takie związki mogą otrzymywać charakter publiczno-prawny
tylko na podstawie osobnej ustawy. Jakie nasuwąją się tutaj wąt
pliwości?
1) Jeżeli związek dojdzie do skutku w pierwszy z dwu przez
konstytucję przewidzianych sposobów, tj. bez ustawy, to w takim
razie związane ze sobą jednostki samorządowe zachowują swoją
odrębność, a ich organy swój zakres działania. Jeżeli będzie cho
dzić o jakąś poszczególną konkretną sprawę, np. o szpital, sytuacja
będzie jeszcze mniej skomplikowana, bo może ją uregulować wza
jemny układ. Ale przecież konstytucja nie wyklucza związku nawet
co do wszystkich spraw. A jeżeli tak, to czy da się pomyśleć podob
ny związek bez ustawy?
2) Ustawa zaś nadająca związkowi jednostek samorządowych
charakter prawno-publiczny stworzy jakąś wyższą ponad nimi
jednostkę samorządową. Otóż stąjemy zaraz przed pytaniem, czy
jest potrzebny jeszcze czwarty stopień w budowie samorządowej?
A drugie pytanie: czy da się pomyśleć ze stanowiska jednostki pań
stwa wprowadzenie podobnych wielkich jednostek samorządowych
w pewnych tylko częściach państwa? Nie wiadomo, czy autorzy
konstytucji przemyśleli te konsekwencje dostatecznie i co właści
wie mieli na myśli. Jeżeli przyświecał im wzór francuskiej région,
nad którą we Francji już się od dłuższego czasu zastanawiano, aż
ją wprowadzono do projektu reformy administracji, to przeoczono,
że we Francji jest tylko samorząd dwustopniowy i że potrzebę
stworzenia trzeciego wyższego stopnia wyniosły na porządek
dzienny potrzeby życia. Nie dopatrzono się też tego, że we Francji
postawiono od razu sprawę jasno, tak co do zakresu owej région,
jak i co do jej charakteru prawnego, gdyż przewidziano nadanie jej
osobowości prawnej i stworzenie ustawą ustalonych organów.
Szkoda też wielka, że nie zwrócono uwagi na ustawę czeskoslowacką z 29 lutego 1920 r. (Nr 126 Zbioru ustaw i rozporządzeń)
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o ustroju władz powiatowych i obwodowych. Otóż ta ustawa prze
widuje możność łączenia się powiatów samorządowych dla prze
prowadzenia wspólnych urządzeń, stanowi jednak, że bliższe
przepisy o takim połączeniu i wykonaniu wspólnych urządzeń
wyda w poszczególnych wypadkach starosta obwodowy, względnie
minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem robót
publicznych. Zna powyższa ustawa także związki obwodów dla
takich spraw, wchodzących w zakres samorządowego obwodu,
które wskutek swego zakresu przekraczają potrzeby poszczegól
nych obwodów, odnoszą się do interesów większej części obszaru
związku obwodów, a nie mają znaczenia ogólnopaństwowego.
O tym jednak, które to są tego rodzaju sprawy, ma się rozstrzygać
w drodze rozporządzenia. Nadto ustawa z góry ustala trzy ich gru
py: właściwą czeską, potem drugą, obejmującą obwody na Mora
wach, na Śląsku i w częściach należących dawniej do Austrii Dol
nej, wreszcie trzecią, złożoną z obwodów słowackich. Zatem usta
wa czechosłowacka wprowadziła bliższe postanowienia co do za
kresu merytorycznego, przy związkach obwodów także co do tery
torium, i oddala decyzję w podstawowych kwestiach rządowi. Mo
gła tak zrobić, gdyż konstytucja Rzpltej Czechosłowackiej z 29
lutego 1920 r. (Nr 121 Zb. ustaw i rozp.) nie skrępowała ustawo
dawcy, odsyłając w § 89 ustrój władz administracyjnych, państwo
wych i samorządowych do osobnej ustawy i stanowiąc, że ta osob
na ustawa przekaże bliższe uregulowanie tej kwestii na drogę roz
porządzeń. Uchwalono tam konstytucję i ustawę o władzach obwo
dowych i powiatowych tego samego dnia. Znaczy to, że w Czecho
słowacji od razu ustalono zasadniczy ustrój administracyjny. Zy
skano tym samym jednolity punkt widzenia, z którego będzie się
urządzać ustroje wyjątkowe, jak np. przewidziany w § 3 konstytucji
dla Rusi Przykarpackiej. U nas - jak już wspomniałem - stało się
inaczej. Jednak ogólnikowe przepisy naszej konstytucji dopusz
czają różne możliwości, chodzi więc o to, by przy uchwaleniu
owych specjalnych ustaw, przewidzianych w konstytucji, wybrać
z tych możliwości te, które będą w stanie zapewnić równowagę jako
podstawę ładu i zdrowego rozwoju państwa.
Dwa pozostałe samorządy, wyznaniowy i gospodarczy, wy
chodzą poza ramy powszechnego samorządu terytorialnego. Co się
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tyczy pierwszego z nich, to podstawową kwestią jest sprawa uzna
nia związku religijnego przez państwo. Kościół rzymskokatolicki
takiego uznania nie potrzebuje, inne zaś związki religijne mogą być
przez państwo uznane, jeżeli nie są przeciwne porządkowi pu
blicznemu ani obyczajności publicznej. Z uznaniem łączy się kwe
stia samorządu i autonomii.
Mianowicie związek religijny uznany przez państwo ma osobo
wość prawną, to znaczy, że może posiadać mąjątek ruchomy i nieru
chomy, posiadać i używać swoich fundacji i funduszów, tudzież
zakładów dla celów wyznaniowych, naukowych i dobroczynnych.
Samorząd takich związków odnosi się do zarządu ich mąjątku
i wymienionych zakładów i fundacji i do samodzielnego prowadze
nia swych spraw wewnętrznych. Nadto mają one prawo urządzać
zbiorowe i publiczne nabożeństwa. Pod względem zaś autonomii to
konstytucja od razu przyznała Kościołowi rzymskokatolickiemu
prawo rządzenia się własnymi prawami, podczas gdy inne związki
religijne muszą wpierw uzyskać uznanie przez państwo ich wła
snych ustaw, czego państwo nie może odmówić, jeżeli te ustawy
nie zawierają postanowień sprzecznych z prawem. Wreszcie stosu
nek Kościoła rzymskokatolickiego do państwa ma być ustalony na
podstawie konkordatu, a stosunek innych związków religijnych
w drodze ustawy, wprawdzie po porozumieniu się z ich prawnymi
reprezentacjami, ale przecież jednostronnie.
Wreszcie co się tyczy samorządu gospodarczego, to będzie on
stworzony dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego,
a z organów jego ma wyjść drogą wyborów pośrednich Naczelna
Izba Gospodarcza Rzeczypospolitej. Zadaniem jej ma być współ
praca z państwowymi władzami w kierowaniu życiem gospodar
czym i prawo inicjatywy w dziedzinie legislatywy w zakresie gospo
darczym. Otóż trzeba zauważyć, że, skoro konstytucja marcowa
przewidziała samorząd gospodarczy, powinna była pójść jeszcze
o krok dalej i liczyć się już ze stanem istniejącym na ziemiach
państwa polskiego. Twórcy konstytucji zapomnieli, że są pewne
zawodowe związki samorządowe, których zadania ani nie wyczer
pują się w zakresie potrzeb gospodarczych, ani nawet nie zmierzają przede wszystkim do ich zaspokojenia, lecz są nawet wypo
sażone w pewne władztwo, objawiające się np. w dyscyplinarnej
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władzy wykonywanej wobec członków związku. Należą tu przede
wszystkim związki niektórych zawodów wolnych, jak izby adwo
kackie, notarialne lub lekarskie. Są one charakterystycznym wyni
kiem ewolucji i pominąć ich nie można. Rozumiem, że ich tworze
nie, działalność i rozwój mąją się odbywać drogą zwykłych ustaw.
Skoro jednak konstytucja zawiera zasadnicze przepisy o samorzą
dzie gospodarczym, to nie powinna była przeoczyć samorządu
zawodowego i o tyle jest za ciasna.
Do jakiego więc wyniku dochodzimy? Konstytucja marcowa
przyjęła dla ustroju administracyjnego zasady dobre i mogące za
pewnić na równowadze oparty normalny rozwój państwa. Sposób
jednak określenia tych zasad nasuwa wiele wątpliwości i otwiera
szerokie pole różnym możliwościom. Zależeć więc będzie od spe
cjalnych ustaw, czy te dobre zasady zostaną wypaczone, czy raczej
potrafi się z nich wykrzesać podstawy dla zdrowego ustroju admi
nistracyjnego.

Przypisy
I Percy Ashley (1876-1945), profesor London School of Economics and
Political Science, autor m.in.: Letter to Mr. Balfour (1903), Local and Central
Government. Comparative study of England, France, Prussia, and the United
States (1906), Modern Tariff History: Germany - United States - France
(1904).
II Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 109 „Każdy obywatel ma prawo za
chowania swej narodowości i pielęgnowania swojej mowy i właściwości narodo
wych. Osobne ustawy państwowe zabezpieczą mniejszościom w Państwie Polskim
pełny i swobodny rozwój ich właściwości narodowościowych przy pomocy auto
nomicznych związków mniejszości o charakterze publiczno-prawnym w obrębie
związków samorządu powszechnego. Państwo będzie miało w stosunku do ich
działalności prawo kontroli oraz uzupełnienia w razie potrzeby ich środków
finansowych".
III Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 113 „Każdy związek religijny uzna
ny przez Państwo ma prawo urządzać zbiorowe i publiczne nabożeństwa, może
samodzielnie prowadzić swe sprawy wewnętrzne, może posiadać i nabywać mają
tek ruchomy i nieruchomy, zarządzać nim i rozporządzać, pozostaje w posiadaniu
i używaniu swoich fundacji i funduszów, tudzież zakładów dla celów wyznanio
wych, naukowych i dobroczynnych. Żaden związek religijny jednak nie może
stawać w sprzeczności z ustawami państwa".
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17 Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 68 „Obok samorządu terytorialnego
osobna ustawa powoła samorząd gospodarczy dla poszczególnych dziedzin życia
gospodarczego, a mianowicie: Izby rolnicze, handlowe, przemysłowe, rzemieślni
cze, pracy nąjemnej i inne, połączone w Naczelną Izbę Gospodarczą Rzeczypo
spolitej, których współpracę z władzami państwowymi w kierowaniu życiem
gospodarczym i w zakresie zamierzeń ustawodawczych określą ustawy”.
v Statut organiczny Województwa Śląskiego uchwalony przez Sejm Ustawo
dawczy 15 lipca 1920 r. przewidywał powstanie autonomii na terenie wojewódz
twa śląskiego. Organami autonomicznymi były Sejm Śląski i Śląska Rada Woje
wódzka. Do kompetencji Sejmu Śląskiego należały m in.: sprawy ustroju władz
administracyjnych i samorządowych, szkolnictwa, policji, ustalanie corocznego
budżetu oraz kwestie podatkowe. Śląska Rada Wojewódzka, w skład której wcho
dzili: wojewoda, wicewojewoda i pięciu członków wybranych przez Sejm Śląski,
współdziałała w wykonywaniu funkcji administracyjnych z wojewodą. Z kompe
tencji autonomicznych wyłączono sprawy polityki zagranicznej, sprawy wojskowe
i sądownictwo oraz kwestie przemysłu i skarbowości.

TRZY KONSTYTUCJE
Dnia 10 lipca 1918 r. Wszechrosyjski Kongres Sowietów uchwalił
Konstytucję Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki
Sowieckiej; 29 lutego 1920 r. doszła do skutku Konstytucja Rzeczy
pospolitej Czechosłowackiej; 17 marca 1921 r. wskrzeszona Polska
otrzymała swoją konstytucję w ustawie, uchwalonej przez jej
pierwszy Sejm.
1) Co uderza w pierwszej z nich? Najważniejsze ciało reprezen
tacyjne wychodzi z wyborów pośrednich poprzez pięcioprzymiotnikową budowę niższych i średnich sowietów. Wszystkie te jednak
sowiety (z wyjątkiem najniższych), aż do Wszechrosyjskiego Kon
gresu Sowietów włącznie, nie są wybierane zawsze przez jedno i to
samo ciało. Np. Wszechrosyjski Kongres pochodzi z wyboru albo
przez przedstawicieli sowietów miejskich i sowietów gubernialnych, albo przez sowiety okręgowe i prowincjonalne. Podobnie jest
przy sowietach okręgowych, gubernialnych, prowincjonalnych, a to
zależnie do tego, czy przed wyborami odbył się kongres sowietu
niższego rzędu, czy nie. Na kwestię zaś, kiedy taki sowiet zostanie
zwołany, ma rząd bezsprzecznie wpływ. Wskutek tego rząd sowiec
ki może zawsze tak pokierować sprawą, aby wybrać tę z dwu moż
liwości, która daje mu większą pewność, że wyjdą z wyborów dele
gaci jemu oddani. A trzeba przy tym i o tym pamiętać, że miejski
proletariat, na którym opiera się rząd sowiecki, jest w szczególny
sposób uprzywilejowany, bo nie tylko glos proletariusza miejskiego
waży pięciokrotnie więcej niż glos chłopa wiejskiego (np. przy
wyborach do sowietu gubernialnego 1 poseł wypada na 10.000
mieszkańców wsi, a już na 200 mieszkańców miasta), ale nadto
jeszcze stworzono dla proletariatu miejskiego jakby szczególnego
rodzaju pluralizm, gdyż proletariusze miejscy mimo tego, że mają
już swoich przedstawicieli w sowietach gubernialnych i prowincjo
nalnych, jeszcze osobno wysyłają delegatów do Wszechrosyjskiego
Kongresu. A gdy się uwzględni, że z sowietów wszystkich stopni
wychodzą komitety wykonawcze, będące władzami administracyj
nymi, przeto rząd sowiecki ma w swych rękach cały aparat wybor
czy i administracyjny. To jedno stwierdzenie.
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Rada Komisarzy Ludowych jest powoływana prze Komitet Wy
konawczy Wszechrosyjskiego Kongresu Sowietów, ma jednak nietylko władzę administracyjną, ale i ustawodawczą. Mianowicie ma
ona prawo wydawać dekrety, postanowienia i instrukcje służące
urzeczywistnianiu przyznanych Radzie zadań w zakresie ogólnego
kierownictwa spraw. Obowiązek zawiadomienia Komitetu Wyko
nawczego o ich treści jest o tyle osłabiony w skutkach, że wydane
przez Radę dekrety itd. wchodzą natychmiast w życie. Podobnie
jest z poszczególnymi Komisarzami Ludowymi. Każdy z nich ma
wprawdzie u swego boku kontrolujące go ciało kolegialne, któremu
ma obowiązek przekładać wydane przez siebie zarządzenia, ale
nawet odwołanie się tego kolegium do pełnej Rady Komisarzy Lu
dowych lub Komitetu Wykonawczego nie ma mocy wstrzymującej.
Jak więc z tego widać, konstytucja sowiecka wprowadziła faktycz
nie dyktaturę rządu w Rosji sowieckiej.
2) W czechosłowackiej konstytucji uderzają dwie kwestie: jedna
z nich - to przewidziany w § 54 wydział, złożony z 16 członków
izby poselskiej i 8 członków senatu, wybieranych na jeden rok.
Otóż od rozwiązania jednej z izb, dalej podczas odroczenia lub
zamknięcia sesji ma powyższy wydział prawo wydawania koniecz
nych zarządzeń, nawet gdyby do tego zresztą była wymagana
ustawa, tudzież sprawuje kontrolę nad rządem. Nie wolno mu tylko
dokonywać wyboru prezydenta Rzeczypospolitej i jego zastępcy,
zmieniać konstytucji tudzież kompetencji władz, chyba że chodzi
tylko o rozszerzenie zadań już istniejących władz, nie może dalej
obciążać stale skarbu państwa ani pozbywać się majątku państwo
wego, nie może rozszerzać obowiązku służby wojskowej, wreszcie
nie wolno mu udzielać zgody na wypowiedzenie wojny. Takie za
rządzenia, do których jest potrzebna w normalnym biegu spraw
ustawa, może ten wydział wydać tylko na wniosek rządu zatwier
dzony przez prezydenta Rzpltej. Zarządzenia owego wydziału mają
tymczasową moc ustawy, jeżeli zostaną ogłoszone w „Zbiorze
ustaw” z powołaniem się na odpowiedni artykuł konstytucji i będą
podpisane przez prezydenta Rzpltej i przynąjmniej przez połowę
ministrów; a tracą tę moc, jeżeli nie zostaną przyjęte przez obie
izby w ciągu dwóch miesięcy po ich zebraniu się. Jest to w zmie
nionej nieco formie słynny § 14 dawnej austriackiej ustawy zasad
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niczej o reprezentacji państwa; stylizacja niektórych ustępów kon
stytucji czechosłowackiej jest niemal jego powtórzeniem. W ten
sposób zawarowano sobie w Czechosłowacji wyjście na wypadek
anormalnych stosunków w Zgromadzeniu Narodowym, a równo
cześnie chciano zapobiec niebezpieczeństwu zwłoki, gdyby chodziło
o ustawodawcze unormowanie spraw państwowych w okresie, gdy
władza ustawodawcza nie jest zebrana, inicjatywę zaś w tym ostat
nim wypadku oddano rządowi.
Druga kwestia odnosi się do sposobu, w jaki obeszła się konsty
tucja czeschoslowacka z organizacją władz administracyjnych.
Poświęciła jej mianowicie 9 paragrafów króciutkich, których treść
na ogól jest mniej więcej ta, że poruszone w nich kwestie konstytu
cja odsyła do osobnych ustaw. Ale też tego samego dnia (29 lutego
1920 r.), w którym uchwalono konstytucję, przyszła również do
skutku osobna ustawa, o urządzeniu władz obwodowych i powia
towych. Konstytucja przeto pozostawiła w tej dziedzinie większą
swobodę, licząc się widocznie z tym, że organizacja władz wymaga
często reformy, która byłaby czasami utrudniona, gdyby związano
ją zasadami ujętymi w postanowieniach konstytucji. Czechosło
wacki parlament poszedł nawet tak daleko pod tym względem, że,
odsyłąjąc sprawę organizacji władz samorządowych w § 89 konsty
tucji do osobnej ustawy, z góry przewidział, że ta ustawa może
bliższe urządzenie tego ustroju przekazać na drogę rozporządze
nia. Wreszcie fakt, że tak konstytucja, jak i ustawa o ustroju obwo
dowym i powiatowym noszą tę samą datę, wskazuje, że rząd cze
chosłowacki wyszedł w swych projektach z pewnego jednolitego
punktu widzenia, a parlament uznał to za słuszne.
Co jest szczególnie charakterystyczne w owej ustawie o ustroju
obwodowym i powiatowym? Bardzo znaczny wpływ zastrzeżony
władzom państwowym. Objawia się to w różnych kierunkach, np.
w stosunkowo szerokiej kompetencji ministra spraw wewnętrznych
co do samorządu obwodowego, dalej w tym, że rozporządzenie
rządu ma ustalić, które ze spraw należących do samorządu obwo
dowego będą przydzielone kompetencji związku samorządowych
obwodów, następnie w silnym stosunkowo przedstawicielstwie
delegowanych urzędników w korporacyjnym zebraniu i wydziale
związku obwodów samorządowych, albo w takim przepisie, według
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którego delegowani urzędnicy władzy powiatowej lub obwodowej
mogą za zgodą szefa władzy powiatowej nie tylko zabierać glos na
posiedzeniu wydziału powiatowego, ale i glosować (co prawda
z ograniczeniem do co najwyżej dwu urzędników). Drugą cechą
charakterystyczną jest zorganizowanie kontroli finansowej nad
samorządem pod postacią tzw. komisji finansowych, w których,
z jednej strony, rząd ma także swoich zastępców, z drugiej zaś,
położono nacisk na powołanie do nich fachowców.
Czechosłowacka republika wstąpiła na drogę oddania w ręce
rządu silnej władzy, chowając to często za popularnymi hasłami,
ujętymi w formę zasad konstytucji, o ile były dla tego celu nieszko
dliwe. Granicę niebezpieczeństwa tej szkody umiano wyczuć,
i doszedłszy do niej, porzucano hasła i nie tworzono zasad konsty
tucyjnych. Nie przesądzamy tutaj, czy ustalony w Czechosłowacji
stosunek władz państwowych do samorządowych będzie zdrowym
dla rozwoju tamtejszego samorządu, ale to pewne, że tendencją
tam było i jest zapewnić rządowi taką władzę, by mógł w każdej
chwili wygrać taki ton, jaki uzna za potrzebny.
3) Polską konstytucję znamionuje - moim zdaniem - zwłaszcza
jedna charakterystyczna cecha: rodziła się ona w jakiejś - nie
wiem, świadomej czy podświadomej - obawie przed absolutum
dominium, jak to mawiano u nas w XVII wieku, i w pragnieniu
dania członkom ciała ustawodawczego takiej nieodpowiedzialno
ści, by ta wolność mogła wyrodzić się w swawolę. Pod tym wzglę
dem sejm, który wyszedł z pięcioprzymiotnikowego prawa wy
borczego i liczy w swym gronie bardzo licznych przedstawicieli
wlościaństwa i robotników, nawiązał do niedobrej tradycji dawnej
szlacheckiej Rzeczypospolitej z okresu jej najgłębszego upadku,
a w stworzonej przez siebie konstytucji nie poszedł bynajmniej za
twórcami Konstytucji 3-go Maja, choć manifestacyjnie zdawał się
im hołd oddawać, uznając dzień 3-go maja za narodowe święto.
Skutkiem tego konstytucja jak gdyby usiłowała uczynić wszystko,
by rząd w Polsce byl slaby. Dość wskazać na to np., że Rada Mini
strów i każdy minister z osobna muszą ustąpić na żądanie sejmu,
a przecież rozwiązanie sejmu przy wymaganej zgodzie 3/5 ustawo
wej liczby senatorów jest praktycznie trudne do pomyślenia. Można
by tych przykładów przytoczyć tu cały szereg. Chodzi mi jednak
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o to, by zwrócić uwagę na to, że polska konstytucja - w przeci
wieństwie do tego, co zrobiono w Pradze - ustaliła cały szereg
zasad dla organizacji władz. Pomijam już kwestię, którą tak mądrze
ominęli Czesi, że jest to krępowanie i utrudnianie każdej reformy,
choćby praktyczne życie wołało o nią nie wiem jak doniosłe, ale są
wśród tych zasad i takie, które są w stanie od razu wstrzymać
normalny bieg bieżącej administracji, a organy władzy administra
cyjnej pozbawić wszelkiego autorytetu. Do takich należy między
innymi art. 72'. Dziwna doprawdy rzecz, że sejm, tak bardzo po
błażliwy dla swych członków w art. 21“, gdyż zapewnia im pod
pewnymi względami wprost bezkarność, a sądy czyni bezsilnymi,
poszedł co do kontroli nad administracją tak daleko, że snadnie
może to przestać być w praktyce kontrolą, a stać się bezsilnością.
4) Do jakiego więc wniosku dochodzimy na podstawie tych krót
ko naszkicowanych uwag? Rzeczpospolita Polska stoi między pań
stwami o odmiennych co prawda ustrojach i różnej cywilizacji. Na
zachodzie i południu Prusy i Czechosłowacja, na wschodzie Rosja.
Ale tu i tam oparto budowę państwową na zasadzie silnego rządu.
Oczywista, że z zaznaczonych różnic wynika odmienność formy
i odmienność metod. Być może, że mimo rewolucji w Rosji nie
zmieniło się nic w owym sądzie, który wypowiedział niegdyś Wilson1"
w swym dziele O państwie, że - mimo wszystkich pozorów - pre
zydent Stanów Zjednoczonych ma w rzeczywistości większą wła
dzę niż car rosyjski. Być może, ale to już kwestia różnic między
Zachodem i Wschodem i zagadnienie dalszej ewolucji. Na razie tak
jak jest i jak według wszelkiego prawdopodobieństwa w najbliższej
przyszłości być może, Polska ze swą tendencją w kierunku raczej
słabego rządu znalazła się w niedobrym sąsiedztwie wokoło swych
dzierżaw. Mimo woli nasuwają się pewne podobieństwa z przeszło
ści. Nie trzeba się ich lękać, lecz raczej należyje sobie uprzytomnić
trzeźwo i stąd wyciągnąć rozumne wnioski. Konstytucja bowiem to jakby tylko mury. Życie zaś, mające w ich wnętrzu tętnić, można
zawsze urządzić w taki sposób, że nawet w niewygodnych ścianach
będzie ono zdrowym i pełnym sity.

W Krakowie, dnia 27 grudnia 1921 r.
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Przypisy
1 Zob. przyp. nr IV do tekstu O stanowisko rządu.
“ Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 21 „Posłowie nie mogą być pociąga
ni do odpowiedzialności za swoją działalność w sejmie lub poza sejmem, wcho
dzącą w zakres wykonywania mandatu poselskiego, ani w czasie trwania manda
tu, ani po jego wygaśnięciu. Za przemówienia i odezwania się, tudzież manifesta
cje w Sejmie posłowie odpowiadąją tylko przed Sejmem. Za naruszenie prawa
osoby trzeciej mogą być pociągnięci do odpowiedzialności sądowej, o ile władza
sądowa uzyska na to zezwolenie Sejmu. Postępowanie karno-sądowe, karno
administracyjne lub dyscyplinarne, wdrożone przeciw posłowi przed uzyskaniem
mandatu poselskiego, ulegnie na żądanie Sejmu zawieszeniu aż do wygaśnięcia
mandatu. Bieg przedawnienia przeciw posłowi w postępowaniu karnym ulega
przerwie na czas trwania mandatu poselskiego. Przez cały czas trwania mandatu
posłowie nie mogą być pociągani do odpowiedzialności karno-sądowej, karno
administracyjnej i dyscyplinarnej, ani pozbawieni wolności bez zezwolenia sejmu.
W wypadku schwytania posła na gorącym uczynku zbrodni pospolitej, jeżeli jego
przytrzymanie jest niezbędne dla zabezpieczenia wymiaru sprawiedliwości,
względnie dla unieszkodliwienia skutków przestępstwa, władza sądowa ma obo
wiązek bezzwłocznego zawiadomienia o tym marszałka Sejmu dla uzyskania
zezwolenia sejmu na areszt i dalsze postępowanie karne. Na żądanie marszałka
przytrzymany musi być niezwłocznie uwolniony".
Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), dwudziesty ósmy Prezydent
USA (1913-1921). Ukończy! uniwersytet w Princeton oraz Wydział Prawa na
uniwersytecie w Wirginii i rozpoczął karierę naukową. W 1902 został rektorem
uniwersytetu w Princeton. W 1912 wybrany został Prezydentem Stanów Zjedno
czonych z ramienia Partii Demokratycznej. Początkowo prowadził politykę izolacjonistyczną i nie angażował USA w wydarzenia europejskie, jednak na skutek
sprawy tzw. depeszy Zimmermanna opowiedział się za wojną z Niemcami, którą
Kongres wypowiedział 2 kwietnia 1917 r., przez co znacznie przyczynił się do
klęski państw centralnych. W styczniu 1918 ogłosił w 14 punktach (tzw. punkty
Wilsona), cele, które Stany Zjednoczone chciaty uzyskać poprzez uczestnictwo
w wojnie (jeden z nich mówił o niepodległej Polsce z dostępem do morza). W 1919
z jego inicjatywy powstała Liga Narodów, za co został uhonorowany Pokojową
Nagrodą Nobla.

WŁADZA RZĄDOWA I ADMINISTRACYJNA.
(KILKA UWAG O REFORMIE KONSTYTUCJI)
Jeżeli się rozglądniemy w ustroju jakiejkolwiek organizacji, czy to
będzie przedsiębiorstwo prywatne, czy stowarzyszenie, czy wresz
cie gmina lub państwo, to zobaczymy, że polega on na systemie
równowagi składowych czynników, dających gwarancję ciągłego
i systematycznego zaspokojenia tych potrzeb, dla których dana
organizacja istnieje. Ten system równowagi polega nąjpierw na
zasadzie celowego różnicowania, rozkładania pod formą czy to
podziału pracy, czy też podziału funkcji. Ale ta zasada jest równo
cześnie uzupełniana inną: zasadą łączenia tych rozdzielonych
czynników czy sil w zgraną całość, by u końca tej drogi znalazł się
rezultat o charakterze równie twórczym i równie płodnym, jak był
nim proces, będący tego rezultatu genezą. 1 wówczas cały proces
odbywa się normalnie, rozwojowo. Natomiast każde zboczenie z tej
drogi nie tylko utrudnia osiągnięcie podobnego rezultatu, ale może
grozić samemu celowi, a to przez zaburzenia procesu do tego celu
zmierząjącego.
Wówczas bowiem jedne siły czy czynniki dążą do opanowania
drugich; stan równowagi zostaje zachwiany, a w jego miejsce zja
wia się widmo rozprężenia, anarchii. 1 o ile w tych silach czy czyn
nikach, doprowadzonych do stanu zamieszania, nie znajduje się
dość siły wewnętrznej, by wrócić do stanu równowagi, to wtedy
zwykła wysuwać się jedna z tych sil z takim rozmachem, że zazwy
czaj wstrząsa podstawą i istotą samej organizacji. W takim zaś
stanie rzeczy ginie często wiele wartości i to ginie nieraz bezpow
rotnie, a rozwój, raz wstrzymany, musi się niejednokrotnie dopiero
cofnąć, by gdzieś, na odbytej raz już drodze, odnaleźć ów punkt
oparcia, z którego ma się niejako zacząć rozpęd do dalszej, już
uporządkowanej i zrównoważonej ewolucji.
W organizacji państwowej system równowagi polega przede
wszystkim na odpowiednim do siebie ustosunkowaniu głównych
piastunów autorytetu państwowego, a zwłaszcza dwu czynników:
władzy ustawodawczej i rządu. Zwichnięcie równowagi między
nimi, wtargnięcie ponad miarę jednego z nich w zakres drugiego,
podporządkowanie jednego pod drugi, jednym słowem, zmonopoli-
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zowana supremacja - musi mieć u końca swej drogi prędzej czy
później taki lub inny kataklizm. Otóż pod tym kątem widzenia
przypatrzymy się powyższemu zagadnieniu na podstawie obecnego
stanu Rzeczypospolitej Polskiej.
Musimy się cofnąć trochę wstecz, do jesieni 1918 r. Można po
wiedzieć, że początki odbudowywania państwowości polskiej od
bywały się pod mirażem sejmu. A składały się na to różne przyczy
ny: w społeczeństwie, znękanym długą niewolą i ciężką wojną,
porwanym cudownym zjawiskiem wydobywania się z krwawej to
pieli ojczyzny, podobny nastrój masowo-psychologiczny byl zrozu
miały. Naród pragnął widzieć własny sejm. Do podświadomych
wspomnień historycznych dołączyły się postulaty dzisiejszej de
mokracji, dopomagające podobnemu nastrojowi. A u ówczesnego
Tymczasowego Naczelnika Państwa dołącza! się wzgląd inny, jak
słyszeliśmy z jego własnych ust1: otrzymał on władzę od Rady Re
gencyjnej1, która rozwiązała się i złożyła w jego ręce wyraźnie - jak
brzmial jej dekret z 14 listopada 1918 r. - „odpowiedzialność
względem Narodu Polskiego”. Józef Piłsudski” odczuwał ten wyjąt
kowy stan rzeczy, kiedy w dekrecie o najwyższej władzy reprezen
tacyjnej Republiki Polskiej z 22 listopada 1918 r. przybrał tytuł
„Tymczasowego Naczelnika Państwa”, a to tym bardziej, że Rada
Regencyjna zobowiązała go do przekazania władzy w przyszłości
Rządowi Narodowemu - jasną jest rzeczą, że Tymczasowy Naczel
nik Państwa pragnął jak nąjprędzej albo uzyskać mandat od repre
zentacji narodu, albo oddać władzę temu, komu ona ten mandat
powierzy. W przemówieniu prezydenta gabinetu, Paderewskiego111,
na otwarciu pierwszego w wolnej Polsce Sejmu Ustawodawczego
odezwały się również silne akcenty nowego powszechnego nastroju
wyczekującego z utęsknieniem pierwszego sejmu.
To też nie dziw, że Sejm Ustawodawczy przeżywał w sobie ten
sam nastrój, a wyrazem byl ów ustęp II tzw. „Malej konstytucji”
z 20 lutego 1919 r., w którym Sejm Ustawodawczy ogłosił siebie
„władzą suwerenną”. Wszystkie inne postanowienia tej uchwały
były tylko logiczną konsekwencją powyższej zasady: Naczelnik
1 Na bankiecie w Krakowie, wydanym przez Marszalka Józefa Piłsudskiego
dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji nadania Marszalkowi godno
ści doktora praw honoris causa.
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Państwa został na równi z rządem uznany odpowiedzialnym przed
sejmem za sprawowanie urzędu, rząd mógł powoływać na podsta
wie porozumienia z sejmem, w sprawach cywilnych i wojskowych
był tylko wykonawcą uchwal sejmu, a w zakresie władzy ustawo
dawczej nie otrzyma! zgoła żadnych praw, nawet formalnych, bo
ustawy ogłaszał marszałek sejmu.
Ten stan rzeczy nie wytrzymał zrazu pierwszej wielkiej próby:
w roku 1920 wobec pochodu wojsk bolszewickich w głąb Polski
trzeba było stworzyć Radę Obrony Państwa1' , choć także w jej skła
dzie odbiło się stanowisko Sejmu Ustawodawczego, zazdrosnego
o swe prawa, przez co Rada 0. P. stała się ciałem o wiele liczniej
szym i cięższym niż tego wymagała ówczesna poważna chwila.
Rychło jednak okazało się, że nie tylko na czas ciężkich prób, lecz
w ogóle sejm wziął na swe barki dużo za wiele, a skutki tego nie
dawały długo na siebie czekać w realnych przejawach życia.
W społeczeństwie pierwotny miraż sejmowy zaczynał gwałtownie
znikać, ustępując miejsca krytyce, częstokroć równie bezwzględnej
jak bezwzględnym byt poprzednio miraż, nie pozbawiony czasami
pewnego sentymentu romantycznego. Toteż obecna konstytucja
z 17 marca 1921 r. rodziła się w zgoła innej atmosferze niż owa
tzw. „Mała konstytucja” z roku 1919. Sejm Ustawodawczy wyczu
wa! doskonale tę zmianę i dlatego nie miał już odwagi tak bez osło
nek wypowiedzieć swej suwerenności w konstytucji marcowej.
Wysuwając na czoło suwerenność „Narodu", zawarowal jednak swe
przemożne stanowisko w ustroju głównych piastunów autorytetu
państwowego drogą okrężną.
Jak mianowicie?
Przede wszystkim wybór prezydenta Rzeczypospolitej oddawał
w ręce Zgromadzenia Narodowego, złożonego z sejmu i senatu.
Jednocześnie specjalnie sejmowi zagwarantował szczególne prawa:
zastępstwo prezydenta Rzeczypospolitej przez marszałka sejmu
i decyzję sejmu co do tego, czy należy urząd prezydenta Rzeczypo
spolitej uznać za opróżniony, jeżeli prezydent przez trzy miesiące
nie sprawuje swojego urzędu. W zakresie władzy ustawodawczej
prezydent nie ma ani prawa inicjatywy, choć ma go rząd, ani prawa
veta. W stosunku do „Malej konstytucji" jest postęp tylko w tym, że
prezydent Rzeczypospolitej ogłasza ustawy, co w pewnych waż
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nych sprawach przy silnej indywidualności głowy państwa mogłoby
nie pozostać bez pewnych skutków. Również poprawą jest uznanie
nieodpowiedzialności prezydenta Rzplitej za czynności urzędowe.
Wreszcie konstytucja marcowa nie wiąże expresáis verbis prezy
denta Rzplitej porozumieniem z sejmem przy mianowaniu mini
strów, jak to robiła uchwala lutowa z 1919 r. Jednak prawo rozwią
zania sejmu, skrępowane zgodą 3/5 ustawowej liczby członków
senatu, jest praktycznie nieomal iluzoryczne nie tylko ze względu
na tę wysoką kwalifikowaną większość, ale i przez to, że byt senatu
jest ściśle związany z bytem sejmu.
W stosunku zaś do rządu sejm zawarowal sobie w ten sposób
przemożne stanowisko, że według konstytucji marcowej „Rada
Ministrów i każdy minister z osobna ustępują na żądanie Sejmu”.
Jeżeli się zważy, że wobec braku ściślejszego określenia w konsty
tucji może o takim żądaniu nieraz decydować przypadkowa więk
szość, to jasne będzie, że los każdego gabinetu i każdego ministra
jest zależny wprost od przypadku. Zrozumiałą jest rzeczą, że po
dobna niepewność musi działać osłabiająco na działalność rządu.
Jeżeli zatem odzywa się coraz głośniej wołanie o reformę kon
stytucji w kierunku wzmocnienia władzy rządowej, to jest rzeczą
nauki wskazać zasadnicze wytyczne, wedle których ta reforma
pójść powinna. Przedstawione poprzednio uwagi są właśnie takimi
wskazaniami ze stanowiska stosunku władzy ustawodawczej do
władzy rządowej.
Gdy jednak chodzi o wzmocnienie tej ostatniej, to trzeba zagad
nieniu przypatrzeć się bliżej jeszcze z innej strony, mianowicie
z punktu widzenia wewnętrznego ustroju samej władzy rządowej.
Tutaj zaś wysuwają się na czoło przede wszystkim dwa pytania:
1. Czy prezydent Rzeczypospolitej może przewodniczyć Radzie
Ministrów?
2. Jaki powinien być stosunek prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawach urzędowych do poszczególnych ministrów ze względu
na stanowisko prezesa Rady Ministrów?
Co się tyczy pierwszego pytania, to należy zauważyć, że prakty
ka w monarchiach zna tzw. „Rady Koronne", a we Francji odróżnia
się „Conseil des ministres” od „Conseil de cabinet”. Mimo to należy
kwestię rozważyć. Musimy co do tego wziąć za podstawę art. 2
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i art. 43 konstytucji z 17 marca 1921 r. Według art. 2 „organem
Narodu w zakresie władzy wykonawczej jest Prezydent Rzplitej
łącznie z odpowiedzialnymi ministrami". Art. 43 jest bliższym wy
jaśnieniem zasady z art. 2, gdyż postanawia, że „Prezydent Rzplitej
sprawuje władzę wykonawczą przez odpowiedzialnych przed Sej
mem ministrów i mianowanych, i podległych im urzędników”. To
zaś wyjaśnienie z art. 43 pozostaje w związku z ustępem 2. art. 56v
i z art. 57", z których ten ostatni rozciąga solidarną i indywidualną
odpowiedzialność ministrów także na akty rządowe prezydenta
Rzplitej, a wnioskując z nieodpowiedzialności prezydenta Rzplitej
według art. 51v" co do jego czynności urzędowych, także i na te
ostatnie; pierwszy zaś z przytoczonych przepisów obejmuje tą
odpowiedzialnością również działanie organów podległych mini
strom.
Wynika z powyższych przepisów konstytucji, że „organ Narodu”
w zakresie władzy wykonawczej składa się z dwu czynników:
a) Jeden z nich - to prezydent Rzplitej, b) drugi - to rząd.
Pierwszy jest za czynności urzędowe nieodpowiedzialny ani parla
mentarnie, ani cywilnie (art. 51), drugi przeciwnie, jest odpowie
dzialny nie tylko za czynności urzędowe własne, ale także i za
czynności czynnika pierwszego, i za czynności podwładnych orga
nów. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że ów czynnik nieodpowie
dzialny stoi ponad czynnikiem odpowiedzialnym; wynika to nie
tylko z zasadniczego stanowiska prezydenta Rzplitej, wyznaczone
go mu przez konstytucję, a którego wynikiem jest przepis art. 48,
w myśl którego prezydent Rzplitej mianuje i odwołuje prezesa Rady
Ministrów, na jego wniosek mianuje i odwołuje ministrów, a na
wniosek Rady Ministrów obsadza urzędy cywilne i wojskowe za
strzeżone w ustawach. A zatem czynnik odpowiedzialny, tj. rząd,
jest formalnie według konstytucji zależny w swej nominacji i w swej
dymisji od czynnika nieodpowiedzialnego i o tyle w stosunku for
malnym jest od niego słabszy. Jednak rzeczowo, ze względu na to,
że jest on odpowiedzialny za czynności urzędowe prezydenta Rz
plitej, co przy jego aktach rządowych wypowiada się formalnie
w kontrasygnacie, która dopiero nadaje im ważność prawną, rząd
przedstawia w stosunku do prezydenta Rzeczypospolitej ustaloną
i odpowiednią silę. Czyli dochodzimy do wniosku, że w tej złożonej
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budowie „organu Narodu” w zakresie władzy wykonawczej instytu
cja odpowiedzialności ministrów jest elementem równowagi między
jego czynnikiem nieodpowiedzialnym a odpowiedzialnym.
Stąd jednak płyną dwie konsekwencje: a) konieczność utrzyma
nia wzajemnego kontaktu pomiędzy tymi dwoma czynnikami, tu
dzież b) możliwość rozbieżności w stanowiskach, zajętych przez
każdy z tych dwóch czynników wobec konkretnych zagadnień. Pod
kątem tych dwu konsekwencji wypadnie nam rozważyć odpowiedź
na dane pytanie. Pierwsza kwestia, jaka się nasuwa, odnosi się do
form, w jakich może się przejawiać ów kontakt między oboma
czynnikami. Otóż w zwykłych sprawach bieżących, mniejszej wagi,
o ile chodzi o pewne wytyczne linie, formą tą jest zwycząjne wza
jemne informowanie się czy to pod postacią sprawozdań, czy też
ustnych wyjaśnień lub wskazówek na audiencjach. Jak jednak ta
kwestia przedstawia się wówczas, gdy chodzi o pewne ważne spra
wy państwowe takiej czy innej natury? W tych bowiem właśnie
wypadkach może stać się aktualne pytanie, na które szukamy od
powiedzi: czy mianowicie dopuszczalne jest w takim razie posie
dzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta Rzplitej?
Oto najpierw należy stwierdzić, że w myśl obowiązującego dotąd
dekretu Rady Regencyjnej z 13 stycznia 1918, poz. 1 (Nr 1 Dz. P. K.
P.) „Rada Ministrów jest naczelnym organem zbiorowym, stano
wiącym Rząd Państwa Polskiego", zwołuje ją prezes Rady Mini
strów bądź z własnej inicjatywy, bądź na żądanie poszczególnych
ministrów, przy czym żądaniu zgłoszonemu przez trzech mini
strów winien zadość uczynić; w myśl art. 11 przytaczanego dekretu
na Radzie Ministrów przewodniczy prezes Rady Ministrów. Takie
ujęcie ustroju Rady Ministrów i stanowiska jej prezesa jest również
zrozumiale pod kątem widzenia przedstawionego powyżej stosun
ku odpowiedzialnego rządu do nieodpowiedzialnego prezydenta
Rzplitej. Znaczy to, że Rada Ministrów jako kolegialne ciało decy
dujące nie może rozpłynąć się w jakimś nieznanym konstytucji
innym ciele, złożonym z obu czynników „organów Narodu” w za
kresie władzy wykonawczej, a decydującym wspólnie pod przewod
nictwem czynnika nieodpowiedzialnego. Znaczy to innymi słowy,
że w celu wząjemnego porozumienia się w pewnych ważnych spra
wach państwowych może się okazać niezbędną konieczność
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wspólnych narad między prezydentem Rzplitej a Radą Ministrów
i że jednak mogą to być narady tylko o charakterze informacyjnym
i porozumiewawczym. Gdyby między oboma czynnikami panowała
zgodność poglądów, to może tego rodzaju konferencja być sposo
bem ulatwiąjącym dołączenie zgody prezydenta Rzplitej do stano
wiska zajętego przez Radę Ministrów, ale to ostatnie musi zacho
wać dla siebie za podstawę zawszę formalnie samoistną decyzję.
Gdyby bowiem było inaczej, to wówczas w razie niezgodności po
glądów, zwłaszcza gdyby zdania wśród ministrów były podzielone,
mógłby nieodpowiedzialny prezydent Rzeczypospolitej, jako prze
wodniczący, w pewnych warunkach przeprowadzić decyzję, która
by w innym wypadku nie przeszła na Radzie Ministrów. Tą drogą
doznawałby osłabienia ów hamulec, jakim może być w stosunku do
prezydenta Rzplitej możliwość zgłoszenia przez gabinet dymisji,
a na odwrót, nabierałoby szczególnej sity prawo dymisjonowania,
służące prezydentowi Rzplitej w stosunku do rządu. Oczywista, że
w razie tej ostatniej ewentualności stanowisko prezydenta byłoby
silniejsze, ale równowaga pomiędzy oboma czynnikami „organu
Narodu” w zakresie władzy wykonawczej, oparta o odpowiedzial
ność ministrów, zostałaby zachwiana. Zarówno zupełne rozłącze
nia prezydenta Rzplitej od rządu, jak i zlanie prezydenta z prze
wodniczącym Rady Ministrów groziłoby tym samym niebezpieczeń
stwem, mianowicie umożliwieniem prezydentowi Rzplitej działal
ności w zakresie władzy rządowej i administracyjnej niejako na
własną rękę. Różnica tylko byłaby ta, że w pierwszym wypadku
byłaby to działalność poza plecami rządu, w drugim przybierałaby
ona formę działalności przez rząd aprobowanej. Ten ostatni wynik
byłby może gorszy od pierwszego, bo uniemożliwiałby ewentualne
zdezawuowanie nieodpowiedzialnego prezydenta Rzplitej przez
odpowiedzialny rząd.
Z tych wszystkich względów powinna konstytucja w postano
wieniach odnoszących się do rządu wśród uprawnień prezesa Rady
Ministrów ująć przewodnictwo w Radzie Ministrów w taki wyraźny
sposób, aby wykluczenie możliwości przewodniczenia Radzie Mini
strów jako takie przez prezydenta Rzplitej z tego postanowienia
bez wątpienia wynikało, gdyż obecna stylizacja art. 55™ takiej
możliwości, jak uczy dotychczasowa praktyka, nie wyklucza.
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W sprawie odpowiedzi na drugie pytanie, trzeba przede wszyst
kim wziąć pod uwagę art. 45 konstytucji 17 marca 1921 r., według
którego prezydent Rzplitej mianuje i odwołuje ministrów na wniosek
prezesa Rady Ministrów. Zasada słuszna, będąca przede wszystkim
konsekwencją istoty gabinetu, odpowiadającej dzisiejszym poję
ciom co do sposobu jego powstania i ustroju. Z tego samego źródła
płynie kolegialny ustrój Rady Ministrów i w nim ma swoje uzasad
nienie solidarna odpowiedzialność Rady Ministrów z art. 56 kon
stytucji. Ponieważ przewodniczącym Rady Ministrów (art. 55) jest
jej prezes, a ministrowie są odpowiedzialni (art. 56 ustęp II konsty
tucji) także „za kierunek swej polityki”, przeto prezes Rady Mini
strów odpowiada za całość polityki rządu, któremu przewodniczy,
a także za czynności urzędowe prezydenta Rzplitej, a w szczegól
ności zaś za jego akty rządowe z art. 57. Są to konsekwencje jego
stanowiska, które art. 7 dekretu Rady Regencyjnej z 3 1 1918 r.
o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych poz. (Nr 1) D. P. K. P.
określa w ten bardzo wyraźny sposób, że premier jest „naczelnikiem
rządu Państwa Polskiego i reprezentuje ten rząd na wewnątrz i na
zewnątrz”. Konstytucja marcowa do tego stopnia uwzględniła to
szczególne stanowisko premiera w ustroju Rady Ministrów, że
w drugim ustępie art. 62IX powierzyła wyłącznie prezesowi Rady
Ministrów prawo poruczenia w razie potrzeby swego zastępstwa
jednemu z ministrów, przez co straci! moc przepis art. 8 przyto
czonego poprzednio dekretu o organizacji Władz Naczelnych
z 1918 r., według którego mianowania jednego z ministrów wice
prezydentem ministrów dokonywała Rada Regencyjna na wniosek
premiera. Jasną jest bowiem rzeczą, że premier, odpowiedzialny za
całość polityki i za całokształt czynności urzędowych gabinetu,
musi mieć zastrzeżony wpływ na nominacje i dymisje poszczegól
nych jego członków, bo tylko gabinet odpowiednio złożony i odpo
wiednio zgrany może mu dawać podstawę do dźwigania tej wielkiej
odpowiedzialności. Skoro zaś premier ma dla siebie w art. 45 za
strzeżony odpowiedni wpływ na skład gabinetu, to zrozumiałą jest
również zasada z ustępu II art. 62 oddająca w jego wyłącznie ręce
wybór zastępcy w gabinecie.
Skoro zaś prezes Rady Ministrów reprezentuje rząd wewnątrz
i na zewnątrz, to jest jego przedstawicielem również i w stosunku do
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prezydenta Rzplitej. Wyciągnąć z tego należy konsekwentnie zasa
dę, że bezpośredni kontakt urzędowy prezydenta Rzplitej z po
szczególnymi ministrami może mieć miejsce tylko za wiedzą preze
sa Rady Ministrów. Inaczej bowiem mogłaby się w pewnych warun
kach wytworzyć nowa forma referatów ministerialnych, które znal
np. art. 53 rosyjskiego zwodu zakonów Rossijskoj imperji z 1 stycz
nia 1835 r., tą drogą mógłby nieodpowiedzialny prezydent Rzeczy
pospolitej przygotować sobie grunt w obrębie gabinetu pod swoje
osobiste rządy poza premierem, rozluźniać spoistość gabinetu
i w ten sposób podważać podstawy ustrojowe rządu. W Polsce do
tychczasowa praktyka nie była pod tym względem dość rygory
styczna, bo nie dość może doceniali jej doniosłość dotychczasowi
premierzy, jakkolwiek nie brakowało prób nadania stanowisku
niektórych ministrów resortowych jakiegoś szczególniejszego cha
rakteru w łonie gabinetu, przy czym powoływano się - choć nie
zawsze trafnie i nie dość ściśle - na przykład ministra sprawiedli
wości we Francji jako „Garde de Sceaux”. Z tych wszystkich wzglę
dów należy się opowiedzieć za tym, by konstytucja w swych przepi
sach odnoszących się do prezesa Rady Ministrów w taki sposób
określiła jego atrybut przedstawiciela rządu, aby nie było pod tym
względem żadnych wątpliwości także i w stosunku do prezydenta
Rzplitej i aby przez to bezpośrednie urzędowe znoszenie się prezy
denta Rzplitej z poszczególnymi ministrami poza prezesem Rady
Ministrów było całkiem wyraźnie wykluczone.
W ten sposób dla przywrócenia równowagi między stanowiskiem
władzy ustawodawczej a stanowiskiem prezydenta Rzplitej i rzą
dem należy ją wprowadzić i ustalić także między tymi ostatnimi,
jako dwoma składowymi najwyższego w państwie piastuna władzy
rządowej i administracyjnej. Skoro zaś to się stanie, to wówczas
możliwy będzie w Polsce rząd zdolny do spełnienia swego zadania.
A możliwy będzie dlatego, że zasady konstytucji marcowej odno
szące się do ustroju władzy administracyjnej są z nielicznymi wy
jątkami dobre i celowe.
Przede wszystkim zasada (ustęp II art. 45), „że każdy urzędnik
Rzeczypospolitej musi podlegać ministrowi, który za jego działania
odpowiada przed Sejmem” nie tylko stwarza podstawę pod budowę
hierarchiczną, ale nadto nadaje sens realny instytucji odpowie
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dzialności ministerialnej. Można o niej mówić tylko wtedy, gdy
odpowiedzialny minister rozporządza sztabem podwładnych sobie
urzędników, zorganizowanych na zasadzie przelożeństwa i podwladności oraz dyscypliny.
Sam zaś ustrój państwowy władz administracyjnych ma się opie
rać przede wszystkim na systemie realnym, gdzie resortowe mini
sterstwa obejmują swym zakresem cały obszar państwa. Wykluczo
nym więc został system prowincjonalny, który podtrzymuje odręb
ności terytorialne i nie przyucza do poczucia jednolitości wspólno
ści państwowej. Dalej wprowadza konstytucja system dekoncentra
cji, dzięki czemu średnie i niższe władze administracyjne nie będą
tylko organami przygotowującymi i wykonującymi decyzje władz
centralnych, lecz otrzymają prawo decydowania. Przez to nie tylko
stwarza się ustrój instancji, ale nadto jeszcze zyskuje się gwaran
cję, że sprawy będą prędzej i lepiej załatwiane przez władze, będą
ce bliżej danych konkretnych wypadków niż odlegle, w stolicy
urzędujące władze centralne. Te dodatnie skutki są wzmocnione
jeszcze postanowieniem (art. 71), według którego odwołanie
w zasadzie będzie dopuszczalne tylko do jednej wyższej instancji.
Jeżeli uwzględni się także i to, że konstytucja przewiduje trójstop
niowy samorząd (gminny, powiatowy i wojewódzki), a stosunek
władz samorządowych i państwowych w wykonawczych organach
samorządu powiatowego i wojewódzkiego opiera się na zasadzie
zespolenia pod przewodnictwem szefa państwowej władzy admini
stracyjnej - to wypadnie stwierdzić, że pod tym względem konsty
tucja wprowadza zasady, na których można zbudować sprężysty
i odpowiadający zadaniu ustrój władz administracji publicznej.
Tak zatem reforma konstytucji pod kątem widzenia władzy rzą
dowej i administracyjnej wymaga przede wszystkim zmian w po
stanowieniach odnoszących się najwyższych piastunów autorytetu
państwowego. Bez nich owe wszystkie dobre zasady, odnoszące się
do budowy całokształtu władz administracyjnych musialyby zostać
postanowieniami papierowymi. W razie zaś ich przeprowadzenia
budowa ta będzie w stanie stworzyć jednolitą i logiczną całość,
owianą poczuciem odpowiedzialności i działającą nie po liniach
krzywych, tylko od wypadku do wypadku, czy co najwyżej od rządu
do rządu, lecz według stałych wytycznych dla dobra państwa.
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Już niegdyś Machiavelli* zdawał sobie w swoim U principe
sprawę z tego, „że nie ma rzeczy, większymi najeżonej trudnościa
mi, mniej rokującej powodzenie, niebezpieczniejszej w wykonaniu,
niż zamiar wprowadzenia do kraju nowych urządzeń”, a to dlatego,
że - jak powiada - „reformator napotyka wrogów w tych wszyst
kich, którzy na starych urządzeniach dobrze wychodzili, a w tych,
którzy wyjdą na nowych, ciepłych ledwie znajduje obrońców", co
płynie z „ nieufności ludzi, którzy nie wierzą w prawdziwość rzeczy
nowych, dopóki ich nie ujrzą wybudowanych". Wiele jest w tych
słowach prawdy, dostrzeżonej przez bystrego statystę i dyplomatę
włoskiego. A jednak trzeba stwierdzić, że dziś w Polsce wytworzyło
się pomyślne podłoże dla dzieła reformy konstytucji. Potęga do
świadczenia życia realnego ma taką moc, że glos, podnoszony
niegdyś przez nielicznych ludzi nauki, staje się coraz powszech
niejszy i coraz donośniejszy. Jest to jakieś potężne instynktowne
odczucie, na dnie którego tkwi może podświadome jeszcze, ale tkwi
na pewno przekonanie, że tym, który na takiej zmianie wyjdzie
dobrze - by użyć słów pisarza florenckiego - będzie nie kto inny,
tylko Państwo Polskie, tylko Ojczyzna nasza. Chcialbym, by moje
uwagi były należycie zrozumiale, że wołanie o wzmocnienie władzy
rządowej i administracyjnej - to nie wołanie przeciwko ustrojowi
parlamentarnemu, lecz wołanie o przywrócenie równowagi w ustroju
autorytetu państwowego. A tylko taka równowaga jest zdolna za
pewnić Państwu Polskiemu silę na wewnątrz i powagę na zewnątrz.

Przypisy
1 Rada Regencyjna - ustanowiona we wrześniu 1917 przez niemieckie wła
dze okupacyjne, miała pełnić swoje funkcje do objęcia tronu przez przyszłego
króla Polski. W jej skład wchodzili: Z. ks. Lubomirski, arcybiskup A. Rakowski
i J. hr. Ostrowski. Rada sprawowała nadzór nad Polską Silą Zbrojną, tworzyła
podwaliny państwowości polskiej, m.in. poprzez powoływanie Rady Stanu, która
miała być namiastką władzy ustawodawczej. Po klęsce państw centralnych, Rada
Regencyjna przekazała J. Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojskowe 11 listo
pada 1918 r., a 14 listopada całość władzy nad powstającym państwem Polskim.
" Zob. przyp. nr III do tekstu O stanowisko rządu.
111 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941), pianista i kompozytor, polityk.
Studia pianistyczne odbył w Wiedniu, skomponował m.in. Manru, Fantazja
Polska, Syrąfonia b-moll i szereg utworów fortepianowych. Koncertował na całym
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świecie, wielkie sukcesy odniósł w Stanach Zjednoczonych, gdzie zamieszkał
w 1913. Tam działał na rzecz niepodległości Polski, współtwórca Komitetu Pomo
cy Polskim Ofiarom Wojny. Po powołaniu Komitetu Narodowego Polskiego został
jego reprezentantem w Paryżu podczas konferencji pokojowej. Był drugim premie
rem niepodległej Polski (od stycznia 1919 do grudnia 1919). Następnie pełnił
funkcję delegatem Polski do Ligi Narodów. Ząjmowal krytyczne stanowisko wobec
rządów sanacyjnych i działał w opozycji, m.in. współtworząc Front Morges. Pod
czas wojny byi honorowym przewodniczącym Rady Narodowej - namiastki pol
skiego parlamentu na emigracji.
17 Rada Obrony Państwa - tymczasowy organ rządowo-parlamentarny utwo
rzony 1 lipca 1920 r. w wyniku konieczności centralizacji władzy państwowej
podczas wojny polsko-bolszewickiej. W jej skład wchodzili: Naczelnik Państwa,
marszałek Sejmu Ustawodawczego, 10 posłów wybranych przez Sejm i reprezen
tujących stronnictwa sejmowe, premier, 3 ministrów i 3 przedstawicieli wojska
mianowanych przez Naczelnego Wodza. Rada decydowała o większości spraw
związanych z prowadzeniem wojny i zawarciem pokoju.
v Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 56 „Rada Ministrów ponosi solidar
ną odpowiedzialność konstytucyjną i parlamentarną za ogólny kierunek działal
ności Rządu. Poza tym ponoszą ją ministrowie oddzielnie, każdy w swoim zakre
sie, za działalność w urzędzie, a to zarówno za zgodność tej działalności z konsty
tucją i innymi ustawami Państwa, za działanie podległych im organów, jak i za
kierunek swej polityki”.
71 Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 57 „W tymże samym zakresie obowiązuje ministrów solidarna i indywidualna odpowiedzialność za akty rządowe
Prezydenta Rzeczypospolitej”.
™ Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 51 „Za czynności urzędowe Prezy
dent Rzeczypospolitej nie jest odpowiedzialny ani parlamentarnie, ani cywilnie.
Za zdradę kraju, pogwałcenie konstytucji lub przestępstwa karne Prezydent
Rzeczypospolitej może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przez Sejm,
uchwalą, powziętą większością 3/5 głosów, przy obecności co nąjmniej połowy usta
wowej liczby posłów. Sprawę rozpatruje i wyrok wydąje Trybunał Stanu według
postanowień osobnej ustawy. Z chwilą postawienia w stan oskarżenia przed Trybu
nałem Stanu - Prezydent Rzeczypospolitej jest zawieszony w urzędowaniu".
v"‘ Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 55: „Ministrowie tworzą Radę Mini
strów pod przewodnictwem Prezesa”.
“ Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. art. 62: „Jeżeli urząd ministra sprawuje
tymczasowy kierownik ministerstwa, odnoszą się do niego wszelkie przepisy
o urzędzie ministra. Prezes Rady Ministrów w razie potrzeby porucza swoje
zastępstwo jednemu z ministrów”.
x Zob. przyp. nr VII do tekstu Co myśleć o przyszłości socjalizmu?

NADZWYCZAJNE URZĘDY
(Z PRAWNICZYCH ROZMYŚLAŃ NAD DYKTATURĄ)
W historycznym rozwoju państwowego ustroju administracyjnego
występuje instytucja nadzwycząjnych urzędów administracyjnych.
Zwykła się ona pojawiać w dwu kształtach: albo od wypadku do
wypadku, albo jako działająca obok zwyczajnych urzędów, przy
czym czasami w obu przypadkach przybiera ona charakter instytu
cji, hierarchicznie wyższej od tych ostatnich. Nieraz jedna forma
przechodzi zwolna w drugą. Raz każda z tych form przemija po
dłuższym lub krótszym okresie, to znowu takie nadzwycząjne
urzędy wypierają krok za krokiem istniejącą organizację władz,
przemieniając się z biegiem czasu w stale władze administracyjne.
Ten proces dostrzegł już Bodin1: „Omnes autem Curationes in
magistratus abeunt, quoties ordinarium munus, lege lata, fit ex eo
quod antea extra ordinem gerebatur”. (De republica libri sex. II, Ks.
II, s. 433).
Często określa się taki nadzwyczajny urząd mianem dyktatury,
używając tej nazwy nie tylko na oznaczenie dyktatora, skupiające
go w swych rękach faktycznie moc i uprawnienia władzy zwierzchniczej, ale również wprowadzając to określenie w obręb poszcze
gólnych gałęzi administracji publicznej, jak np. w powojennym
okresie mówiono o dyktatorze demobilizacyjnym, żywnościowym,
finansowym itp. Już z tych ogólnych uwag wynika wielka różno
rodność1 znaczeń i słowa „dyktatura”, a zwiększają jeszcze to po
mieszanie pojęć, z jednej strony, niejasne zazwyczaj wyobrażenia
o starorzymskiej dyktaturze, z drugiej zaś, łączenie dyktatury
z władzą wojskową.
Dyktatura ma różne oblicza: polityczne wypływa z jej genezy
i istoty; socjologiczne ma swe źródło w jej zjawiskowych właściwo
ściach na gruncie społecznego współżycia w zorganizowanych
związkach. Toteż literatura polityczna i socjologiczna zajmuje się
wiele tym zagadnieniem. Pierwsza rozważa je z różnych punktów
widzenia: ze stanowiska zwierzchnictwa ludowego, rządów proleta
riatu, cezaryzmu i wielu innych. Drugą zajmuje w związku z dyktatu
1 Stanislaw Wędkiewicz. Dyktator - uwagi na marginesie współczesnej
publicystyki francuskiej (Kraków 1927), s. 29.
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rą przede wszystkim pytanie, jaki wpływ wywiera jednostka na
rozwój socjalny - i tu jest źródło różnych teorii geniuszów czy
herosów2. Ale jest jeszcze jedno oblicze dyktatury - prawnicze.
Lecz także i na nie można spojrzeć z różnych stron. Nas będzie tu
ząjmować dyktatura oglądana ze stanowiska ustroju władz pań
stwowych.

I.
Spróbujmy wyjść w naszych rozważaniach z kryteriów, które Jean
Bodin ustalił dla odróżnienia urzędu od komisariatu w swym dziele
De republica libri sex3. Wychodzi on z „personae publicae". Okre
śla je zaś tak: „Personas publicas appello, quae publicis muneribus
incumbunt”. Otóż urzędnikiem (pfficialis) jest „publica persona
qua munus habet lege definitium”, natomiast kuratorem jest, „qui
munus publicum extra ordniem sine lege imperantis arbitrio gerit”.
Co się tyczy kuratorów, to dodąje wyjaśnienie: „quos nostri commissarios appellant”. Wśród urzędników Bodin wyróżnia magistratus, a mianowicie (o. c. r. III, Ks. III, s. 434): „Magistratus est
officialis qui publicum imperium habet”. Komisarz różni się od
urzędnika nadzwyczajnym charakterem udzielonego mu zlecenia,
tudzież brakiem podstawy ustawowej. Urząd zaś opiera się na
ustawie i ma charakter stały. Natomiast podstawą komisariatu jest
rozkaz (zlecenie), stąd nie ma on charakteru stałego, bo ogranicza
się do pewnego szczególnego zadania, a kompetencja jego zamyka
się w granicach otrzymanego zlecenia: „Ut autem planius magistratuum et curatorum disciplina intelligatur, hos quidem precario,
illos quasi commodato muñere fungi putemus: precarium autem
semper repetere licet; commodatum non item, sed tempore defini
to” (o. c., r. Il, Ks. III, s. 420); „nam Principum voluntas, verba,
nutus, pro legibus initio fuerunt: ab iis enim curationes domi ac
militiae manare ac precario dari; ab iisdem arbitrio suo rcvocari

2 Fausto Squillace. Die soziologischen Theorien (Lipsk 1911), s. 271
i następ., p. także cyt. książkę Wędkiewicza.
3 J. Bod in. „De república libri sex", r. II „de officialibus et curatoribus"
i częściowo z łacińskiego wydania r. II „de magistratibus” księgi II, por. nadto r.
VIII; cytuję z łacińskiego wydania (Francofutri, apud Joannem Wechelum &
Petrum MDXCI, Bibl. Jag., Jus. 2369).
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consueverant” (o. c., r. II, Ks. III, s. 434); „curatori nihili extra
rescriptum licet” (o. c., r. II, Ks. III, s. 429). Commissio wygasa
z chwilą wypełnienia zlecenia, ale może być cofnięta jeszcze przed
tym wypełnieniem. Office i commission mogą być jednak złączone
w jednej osobie, gdy commissio zostaje zlecona urzędnikowi, który
ją jednak wykonuje nie w swoim charakterze stałego urzędnika
i nie w zakresie zwyczajnego urzędu. Pewną wskazówką dla zro
zumienia poglądów Bodina może być ten fakt, iż dla niego typem
komisarzy w starożytnym Rzymie są dyktatorzy, decemwirowie,
quaestores paricidii i namiestnicy prowincji.
Schmitt-Dorotić“ w swej książce o dyktaturze4 zebrał bodinowskie
kryteria w następującym zestawieniu: 1) Podstawą dla „officier” jest
„ćdit”, dla komisarza „ordonnance”. 2) Urząd pierwszego ma stały
charakter i może być tylko ustawą zniesiony, natomiast funkcja
drugiego jest tymczasowa („selon 1'occasion”) i trwa do chwili
wykonania otrzymanego zlecenia. 3) Urzędnik ma prawo do nada
nego mu urzędu, natomiast funkcje komisarza mają charakter
prekaryjny i są tym samym w każdej chwili odwołalne. 4) Miejsco
wa i rzeczowa właściwość urzędu jest ustalona w ustawie, a tym
samym urzędnik ma w ustawowych granicach pozostawioną sobie
swobodę działania, natomiast komisarz jest ściśle związany
z otrzymaną instrukcją, jego „discretion” jest ściśle ograniczona,
a tym samym jest on związany wolą swego mocodawcy.

II.
Przypatrzmy się teraz z kolei kryteriom, przytoczonym przez Bodi
na, na gruncie kilku nadzwyczajnych urzędów, które się wytwo
rzyły i działały w historycznym rozwoju ustroju administracyjnego.
1. Zacznymy od tej instytucji, która wywarła wielki wpływ na od
nośną literaturę od Machiavellego1" aż po wiek XVIII, tj. od dykta
tury w starożytnym Rzymie. Rozpatrzmy ją ze względu na
poszczególne kryteria Bodina. Dyktatura rzymska miała prawną
podstawę, była instytucją, przewidzianą na wypadek wyjątkowego
położenia państwa, głównie jako dictatura rei gerendae i dictatu4 Carl Schmitt-Dorotic. Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen
Souveränitätsgednakes bis zum proletarischen Klassenkampf. München und
Leipzig (Drucker & Humblot) 1921, s. 34.
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ra seditionis sedandae. Sposób mianowania dyktatora byi również
ustalony, gdyż mianował go konsul na żądanie senatu. Dyktatora
nie krępuje ani provocatio ani intercessio trybunów (choć to
ostatnie uprzywilejowanie z czasem znika). Właściwość jest okre
ślona stosownie do konkretnej sytuacji, obejmując imperium bez
jurysdykcji. Dyktatura gasła z prawa po sześciu miesiącach,
a przed upływem tego czasu albo po wypełnieniu przez dyktatora
włożonego na niego zadania, albo w razie śmierci tego konsula,
który mianował danego dyktatora.
Jak zatem widać, to dyktatura rzymska nie da się zmieścić w ob
rębie wszystkich kryteriów, które Bodin ustalił dla odróżnienia
komisariatu od urzędu. Ze względu na sposób powołania dyktatora,
jego właściwość i czas trwania dyktatury, podpada ona pod bodinowskie pojęcie komisariatu, natomiast ze względu na swoją pod
stawę prawną pod jego pojęcie „office". Słusznie też Mommsen"'
uznaje dyktaturę rzymską0 za niestały urząd nadzwyczajny i za
uważa przy tym, że „die Diktatur ist immer, und nicht mit Un
recht. .. als eine monarchistische Institution innerhalb der repu
blikanischen Ordung angesehen worden und auch die Rückkher
zur Monarchie hat, wenn gleich mehr nominell als tatsächlich, an
się angeknüpft”.
2. Już w starożytnym Rzymie poza instytucją dyktatury było
znane tworzenie nadzwyczajnych magistratur dla pewnych po
szczególnych zadań, jak duoviri dla spraw o zdradę stanu, duoviri
argis dandis adsignandis, dalej specjalni kuratorowie dla pew
nych spraw, które potem należały do cenzorów i edilów, jak dla
przeprowadzenia większych budowli, dla pewnych spraw targo
wych itp. Te rzymskie urządzenia wywierały pewien wpływ później
w wiekach średnich i w czasach nowożytnych, ale dołączyło się do
nich również oddziaływanie kanonicznej nauki o iurisdictio dele
gata?, a wskazuje na to i odnośna literatura, żeby wymienić bodaj*

5 Theodor Mommsen „Abriss des römischen Staatsrechts” (Lipsk 1893),
s. 86 i 87.
6 Otto Hintze. „Der Commissarius und seine Bedeutung in der allgemeine
Verwaltungsgeschichte. Eine vergleichende Studie" w „Historische Aufsätze” na
cześć Karola Zeumera (Weimar 1910), s. 516 i nast. i Schmitt-Dorotic, op.
cit., s. 43 i nast.
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przytoczone już dzieło Bodina. Przypatrzmy się kilku takim nad
zwyczajnym urzędom administracyjnym:
a) Na Węgrzech wyrobił się w ciągu wieków zwyczaj, że król ce
lem zbadania pewnych zajść czy wypadków lub do przedsięwzięcia
pewnych aktów rządowych wjego imieniu mianował Królewskie
go Komisarza, wyposażonego w specjalne pełnomocnictwa
i reprezentującego bezpośrednio osobę króla. Jego zakres działania
był o tyle ograniczony w udzielonym mu przez króla zleceniu, że
mógł działać tylko w granicach ustaw. Widać to m.in. z VII artykułu
ustawowego z 1559 r.7: „De his... visum est, ut sive ad procuranda
excercitui et gentibus suae majestatis victualia sive ad alia publica
negotia exequenda dimittantur, nihili violenter et injurióse
agant... Aliquin, et ipsos sacra majestas sua querelis sius intellectis, poena commenta (prout justitia et aequitas postulaverit)
serio et re ipso puniri facere digentur". Poza tym mógł być taki
Królewski Komisarz wysłany przez króla w każdym wypadku, gdy
zwyczajne władze administracyjne, mimo otrzymania od rządu
odpowiednich zarządzeń, nie spełniały należycie swych ustawo
wych obowiązków albo nie były w stanie im odpowiedzieć. Po roku
1848 powstało pytanie, czy instytucja Komisarzy Królewskich jest
dopuszczalna wobec odpowiedzialności ministrów. Otóż wybrnięto
z tej trudności w taki sposób, że król mianował Komisarza Królew
skiego na podstawie wniosku prezydenta ministrów, upoważnione
go do tego osobną ustawą (np. XX art. ust. z 1879 co do odbudowy
miasta Szegedynu, zniszczonego wylewem Cisy). Jednak w roku
1906 mianował król generała Nyiri'egov Komisarzem Królewskim
dla przeprowadzenia dekretu rozwiązującego sejm bez takiej osob
nej ustawy, a tylko na wniosek prezydenta ministrów, gen. Fajervary'egovl.
b) Ciekawie się przedstawia historia nadzwyczajnych urzędów
we Francji i w Prusach, jako instrumentu typu monarchii XVII
i XVIII wieku. Geneza francuskich intendentów i pruskich
komisarzy wojennych jest natury wojskowo-administracyjnej,
jak na to wskazują ich urzędowe tytuły: pierwszych „Intendants de
justice ou de finances et des vivres en telle armée”, a drugich
7 Cytuję z „Ungarisches Verwaltungsrecht” von Dr. Desider Markus
(B. XVI, Das öffentliche Recht der Gegnwart) Tübingen 1912, s. 18.
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„Kriegscommissarius". Intendenci francuscy byli początkowo ko
misarzami wojennymi, przydzielonymi dowódcy armii dla czuwania
nad zaprowiantowaniem i dyscypliną wojskową; równocześnie
mieli oni strzec autorytetu króla wobec ludności i władz lokalnych.
Pruski „Kriegskommissarius” zjawia się w początkach XVII w. jako
pełnomocnik panującego w celu strzeżenia jego interesów wobec
zaciężnego wojska; zwolna wytwarza się hierarchia takich „Kriegskommissarien” o trójstopniowej budowie „General-Kriegskommissar”
- jako centralna instytucja, „Oberkriegskommissarien" - w prowin
cjach, a jako instytucja najniższa „Kriegs- und Steuerkommissarien” i to w trojakiej postaci, jako Commissari loci w miastach od
czasu wprowadzenia akcyzy, jako Kriegskommissarien dla rycer
skich związków powiatowych, i wreszcie jako „Ämterkommissarien”
w domenach panującego. We Francji intendenci urzędowali po
prowincjach zwykle jeszcze jakiś czas po wojnach czy wewnętrz
nych zamieszkach i w tym fakcie szukać należy źródła ewolucji
tego nadzwyczajnego urzędu, podobnie, jak pruskich „Kriegskom
missarien”, gdyż zwolna utrwala się ich funkcjonowanie w normal
nych stosunkach przy równoczesnym zwiększaniu się ich zakresu
działania. Działają oni na podstawie udzielonych im lettres closes,
z czasem otrzymują takie dwie commissiones, z których jedna
odnosi się do uprawnień finansowych i aprowizacyjnych armii,
a druga do uprawnień sądowych i policyjnych; oczywista, z nasta
niem normalnych stosunków przeważały ogólnoadministracyjne
pełnomocnictwa; także i we Francji zjawiają się czasem w lokal
nych władzach „subdelegues” intendentów. W Prusach również
„Kriegskommissarien" działają nie na podstawie starych Lande
sverfassungen i starego Landrechtu, lecz na podstawie tajnych
instrukcji. Francuska intendentura przemienia się za Ludwika
XVII [sic! - chodzi tu o Ludwika XIV™ - przyp. red.] i Colberta™1
w urząd stały po stoczeniu zwycięskiej wojny z parlamentami,
przetrwa aż po Wielką Rewolucję. To samo zjawisko wystąpiło
w Prusach, gdzie w początkach XVIII w. „Kreiskommissarien” zlali
się z „Kreisdirektoren” w urząd landrata, z „Oberkommissarien”
powstały „Kriegskammer”, które przejęły zwolna administrację
prowincjonalną z rąk dawnych władz stanowych, a „GeneralKriegskommissariat” otrzymał ustrój kolegialny i przestał podlegać
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„Militärkommando”; wreszcie władze komisariackie zlały się
z władzami domen w „Generaldirektorium” i w „Kriegs- und Domä
nenkammer”, które służą później za wzór polskich komisji porząd
kowych cywilno-wojskowych w okresie reform Sejmu Czteroletnie
go. A więc także i w Prusach z nadzwyczajnej instytucji komisarzy
wojennych wykształcają się w ciągu XVII w. nowe zwyczajne urzę
dy administracyjne. Tak we Francji, jak i w Prusach nadzwyczajne
urzędy komisarskie były poważnym narzędziem przy montowaniu
monarchii absolutnej, w której zajęły z czasem miejsce władz ad
ministracyjnych dawnego państwa, przemieniając się w ustrój
zwyczajnych urzędów administracyjnych8. Być może, że dałoby się
w tym odszukać niejedno podobieństwo z owym procesem, który
się odbył w Polsce w ciągu XIV wieku, gdy królewscy starostowie
zaczęli usuwać na drugi plan urzędy ziemskie.
3. Jeżeli się bliżej przypatrzy, wyżej nadzwyczajnym urzędom
w starożytnym Rzymie, we Francji, Prusach i na Węgrzech, to za
raz na pierwszy rzut oka widać, że z owych czterech bodinowskich
kryteriów tylko pierwsze (podstawa prawna) nie znajduje po
wszechnego zastosowania. Tak bowiem rzymska dyktatura, jak
i węgierski komisariat królewski (co prawda ostatni tylko w pew
nym okresie) nie były pozbawione podstawy prawnej. Nieprzeciwstawianie zlecenia brakowi podstawy prawnej, lecz tylko owo zle
cenie samo, owa commissio - jest jednym z charakterystycznych
kryteriów komisariatu, gdyż nawet przy zaistnieniu podstawy

8 Z obfitej literatury cytuję nąjważniejsze dzieła: Hannotaux. Orgines de
l'institution des intendants des provinces d'apres les documents inédits (Paryż
1884). - Viollet. Histoire des institutions politiques et administratives de la
France. - Schmoller. Acta Borusia, Behördenorganisation, B. I, Einleitung. Breussig. Die Organisation de brandenburgischen Commissariate (Forsch, f.
brand, und preuss. Geschichte, Bd. V). - Prinz August Wilhelm von Pre
ussen. Die Entwicklung der Kommissariatsbehörden in Brandenburg-Preussen
bis zum Regierungsantritt Friedrich Wilhelm I (Berlin 1908). - Meier Ernst.
Die reform der Verwaltungsorgane unter Stein und Hardenberg. - Meier Ernst.
Französische Einflüsse auf - die Staats - und Rechtsentwicklung Preussens im
XIX Jhr. (II, B., Lipsk 1908). - Hintze Otto. Op. cit., zwłaszcza s. 499-503. Schmitt-Dorotić Carl. Op. cit., zwłaszcza II Kapitel, s. 43-79. - Dr. Fi
schbach Oskar Georg. Alllgemeines Staatsrecht (Berlin i Lipsk, Sammlung
Göschen, 1923, cz. I, s. 31 i nast.).
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prawnej musi jeszcze w danym konkretnym przypadku nastąpić
commissio, aby taki nadzwyczajny urząd, istniejący prawnie nieja
ko in potentia, został zrealizowany. W ogóle zaś w wywodach Bodina mamy do czynienia tylko z diffirentiae specificae, a brak
genus proximum. Nie można bowiem komisariatu przeciwstawiać
urzędowi, bo komisariat jest także urzędem, ale urzędem nadzwy
czajnym. Można zatem ustalać differentiae specificae tylko między
komisariatem a urzędem zwyczajnym. Komisariat jest urzędem,
gdyż komisarz ma - by użyć rzymskiej terminologii - jeżeli nie
imperium jak dyktator w starożytnym Rzymie, to przynajmniej
potestatem. Zaznaczyć w końcu należy jeszcze i to, że Rousseau“
w swoim Contract social uważał właściwie każdy urząd za komisa
riat, twierdził bowiem9, że akt, za pomocą którego naród poddaje
się zwierzchnikom, ,jest to tylko zlecenie - urząd na którym na
czelnicy, będący zwyczajnymi urzędnikami zwierzchnika, w jego
imieniu sprawują władzę, przezeń mu powierzoną, a może on ją
ograniczyć, zmienić i odebrać, kiedy mu się podoba". Ten skrajny
pogląd Rousseau’a jest logicznym wnioskiem jego nauki o suwe
renności ludowej. Sieyesx stoi również na podobnym stanowisku,
co Rousseau.
Badając instytucję komisariatu w różnych okresach historii,
choćby np, w Prusach i Francji w ciągu XVII i XVII stulecia, nie
można odmówić słuszności spostrzeżenia Hintzego10: „dass überall
dort, wo neue und ausserordentliche Aufgaben an die Staat
sverwaltung herentreten, zu deren Bewältigung die alten ordentli
chen Beamten nicht geeignet oder zulänglich sind, zunächts aus9 Ks. III, r. I.
19 Op. eit., s. 525. [Otto Hintze (1861-1940), jeden z najwybitniejszych hi
storyków niemieckich epoki cesarstwa i republiki weimarskiej, prawie przez cale
życie mieszkał i pracował w Berlinie, gdzie ukończył studia (1884) na tamtejszym
uniwersytecie, tam też kontynuował pracę naukową. Na uniwersytecie wykładał
do 1920, kiedy to musial zaprzestać dydaktyki z powodów zdrowotnych. Po doj
ściu Hitlera do władzy, Hintze zaprzestał działalności publicznej z powodu ży
dowskiego pochodzenia swojej żony, która wyemigrowała z Niemiec krótko przed
wybuchem wojny. Jego największe dzieło poświęcone historii porównawczej
konstytucji nie zostało nigdy opublikowane i zaginęło podczas wojny. Ponadto
napisał m.in.: Das königtum Wilhelms von Holland (1885), Beamtenstand
(1911), Die Hohenzollern und ihr werk (1915) - przyp. red.].
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serordentliche Amsträger kommissarisch mit den diesen Aufgaben
entsprechenden Gewalten ausgerüstet werden und dass diese
ausserordentlichen Beatmen dann im Laufe der Zeit leicht zu
ordentlichen werden, wenn das Bedürfnis, das się ins Leben geru
fen hat, andauert und eine regiemässige Amtsfunktion wünschen
swert macht".

III.
Wiele miejsca w literaturze politycznej i prawniczej zajmują rozwa
żania nad istotą dyktatury w rodzaju Sulli10, Cezara™, Cromwella™1
lub Napoleona™. Chodzi tu o tę formę władzy, którą się zwykle
dzisiaj określa mianem dyktatury, a obejmującej plenitudinem
potestatis. Bodin“, po stwierdzeniu, że według niego „majestas est
summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas”, nie roz
różnia między suwerennością państwa a suwerennością piastuna
władzy państwowej; dla niego suwerenem w republice jest lud,
a w monarchii panujący; Sulla i Cezar nie byli - jego zdaniem dyktatorami, gdyż intercessio trybunów ludowych formalnie była
w mocy. Grotius12 nie widzi różnicy między dyktaturą a władzą
suwerenną, dlatego też dyktator jest suwerenem w okresie pełnie
nia funkcji: „Quod intra tempus suum (dicator) omnes actus summi imperii exercuerit eodem jure quo qui est rex optimo jure". Po
glądy Hobbesa“ nie są pod tym względem jednolite. O ile
w swych Elementa philospohica de cive raczej odmawia dyktato
rowi władzy suwerennej, uważając populum za suwerena, o tyle
w późniejszym Lewiathanie uznaje dyktaturę raczej za równą
władzy monarszej. Locke™, jakkolwiek stoi na tym stanowisku, że
tylko ustawa daje władzę (the law gives authorithy), to jednak
11 Op. cit. ks. 1, r. VIII w., s. 123.
12 De iure belli ac pacis. |Hugo Grotius (1583-1645), holenderski pisarz,
prawnik, urodzony w Delft, uznawany za cudowne dziecko, w wieku 11 lat studio
wał literaturę na uniwersytecie w Leiden, po ukończeniu 15 lat związał się ze
statholderem Johanem van Oldenbarneveltem, który za udział w rewolcie wywoła
nej sporem religijnym został skazany na karę śmierci, a Grocjusz na dożywcie,
w roku 1621 zbiegi z więzienia i przedostał się do Francji, gdzie doradzał Ludwi
kowi XIII, a następnie służył królowej Szwecji Krystynie jako jej ambasador na
francuskim dworze. Autor: Marę liberum (1609), De iure belli ac pacis (1625),
Annales es historiae (1657), De iure praedae (1864) - przyp. red.|.
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dopuszcza, by król mógł stać na straży publicznych interesów
„without a rule”. Montesquieu®" traktuje w De l’espirit des lois
dyktaturę tylko jako stan wyjątkowy w państwie o ustroju arysto
kratycznym, kiedy zachodzi potrzeba „d'une magistrature qui ait
un pouvoir exhorbitant", ale nie zajmuje się bliżej jej istotą. Rous
seau poświęci! w IV księdze swego Cotract social osobny rozdział
(VI) dyktaturze. Według jego zapatrywania w wypadkach, gdy cho
dzi o ocalenie państwa, zapewnia się bezpieczeństwo publiczne
w drodze specjalnego aktu będącego pełnomocnictwem, a to w moż
liwej dwojakiej formie: albo zwiększa się działalność rządu, ześrodkowując ją w rękach jednego lub dwóch z jego członków, jak to
robił senat rzymski w znanej formule wystosowanej do konsulów
(„caveant consules, ne quid respublica detrimenti capiat"), albo
mianuje się najwyższego zwierzchnika, jak w Rzymie dyktatora,
który nakazuje milczenie wszystkim prawom i na chwilę zawiesza
władzę zwierzchniczą; w takim wypadku wola powszechna - zda
niem Rousseau'a - nie ulega wątpliwości, bo naród przede wszyst
kim pragnie ocalenia państwa. Zawieszenie władzy prawodawczej
nie znosi jej wcale; urzędnik, nakazujący jej milczenie, nie może
kazać jej, by przemawiała; panuje nad nią, nie mogąc jej reprezen
tować; może robić wszystko, z wyjątkiem praw. Jak widać, to Rous
seau - podobnie jak i Montesquieu - są pod silnym wpływem dyk
tatury rzymskiej w jej, żeby się tak wyrazić, normalnym kształcie.
Nazywa on dyktaturę „importante commission”, co jest ważne ze
względu na jego wspomniane już poprzednio pojęcie rządu w ogóle
jako komisariatu13.
Zagadnienie tzw. suwerennej dyktatury podjął w ostatnich cza
sach Schmitt-Dorotić we wspomnianej już kilkakrotnie książce
o dyktaturze, wydanej w roku 19211415
. Nawiązuje on do doktryny
o pouvior constituant i pouvoir constitué w duchu Sieyèsa'3,
odróżnia przy tym dyktaturę komisariacką („die kommissarische
Diktatur”) od dyktatury suwerennej („die suveräne Diktatur”).
Dyktaturę w ogóle porównuje do stanu obrony koniecznej i dlatego
13 Dobrze ujęty przegląd odnośnej literatury dąje Schmitt-Dorotić, op. cit.,
s. 25-42 i 105-129.
11 S. 130 i nast.
15 „Qu’est-ce que le tiers état”.
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jest ona - jego zdaniem - nie tylko akcją, ale także kontrakcją. Co
się tyczy dyktatury komisariackiej, to ona „hebt die Verfassung in
cocncreto auf, aby chronić w ten sposób daną konstytucję przed
grożącym jej niebezpieczeństwem16. Natomiast dyktatura suweren
na „suspendiert nicht eine bestehende Verfassung kraft eines in
ihr bergündeten, also verfassungsmässigen Rechts, sondern sucht
einen Zustand zu schaffen, um eine Verfassung zu ermöglichen,
die sie als wahre Verfassung ansieht; sie berfut sich also nicht auf
eine bestehende, sondern auf eine herbeizuführende Verfassung”17.
Znaczy to, że dyktatura suwerenna zdąża do usunięcia istniejące
go stanu prawnego, a stworzenia takiej sytuacji, która by uzasad
niała wprowadzenie takiego ustroju państwowego, który dyktator
uważa w danej chwili za najbardziej celowy. Krótko ujął on swój
pogląd w tych słowach18: „Der kommissarische Diktator ist der
unbedingte Aktionskommissär eines pouvior constitué, der souver
äne Diktator ein solcher eines pouvior constituant”.
Jeżeli się spojrzy na powyższe zagadnienie ze stanowiska
ustroju administracyjnego, to owa dyktatura komisariacka jest
tylko jednym z nadzwyczajnych urzędów. Wspólną im wszystkim
podstawą jest powołanie takie nadzwyczajnego urzędnika przez
prawnie istniejącą egzekutywę. Ta ostatnia może to swoje zarzą
dzenie wydać albo na podstawie przepisów przewidujących taki
urząd w pewnych określonych wypadkach, albo na zasadzie ustawy
ad hoc. Pierwsze miało miejsce np. przy dyktaturze w starożytnym
Rzymie, drugie w pewnym okresie XIX w. na Węgrzech przy mia
nowaniu komisarza królewskiego. Albo egzekutywa mianuje nad
zwyczajnego urzędnika jako wykonawcę swoich zleceń, wywodząc
to swoje prawo - słusznie czy niesłusznie - z istoty swej władzy;
taki typowy homo regius - to węgierski komisarz królewski, pruski
Kriegskommissarius i francuski intendent de justice ou d’armée.
Zakres działania komisarza jest w zasadzie ściśle określony,
a więc ma charakter specjalny, obejmując potestem w oznaczonych
granicach. Wyjątkowo może być taki komisariat przewidziany jako
władza mająca imperium, a tym samym postawiony hierarchicznie
16 Op. cit., s. 136 i nast.
17 Op. cit., s. 136.
18 Op. cit., s. 146.
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na czas swego urzędowania nawet ponad egzekutywą, która mia
nowała takiego komisarza. Przykładem na to jest dyktatura w sta
rożytnym Rzymie, która była właśnie ową dyktaturą komisariacką
w terminologii Schmitt-Dorotića. Tak komisariat o częściowej potestas, jak i komisariat z imperium są niestałymi i nadzwyczajnymi
urzędami.
Instytucja komisariatu jest z reguły zorganizowana systemem
jednostkowym, jednak niekoniecznie, żeby wskazać np. na urząd
trzech konsulów we Francji lub jeszcze więcej, na polską Radę
Obrony Państwa*™ z roku 1920. Była ona opartym na ustawie19
kolegialnym komisariatem pod przewodnictwem Naczelnika Pań
stwa, a to w zakresie określonym w art. 3 odnośnej ustawy, tzn. co
do decydowania we wszystkich sprawach związanych z prowadze
niem i zakończeniem wojny oraz z zawarciem pokoju, tudzież co
do wydawania rozporządzeń i zarządzeń w powyższych sprawach.
Wszystkie jej rozporządzenia podlegały natychmiastowemu wyko
naniu. Commissio jej była czasowa, gdyż art. 8 cyt. ustawy rozwią
zanie Rady Obrony Państwa zostało zastrzeżone w uchwale sej
mowej.
Komisariaty mogą być zorganizowane również kilkustopniowo.
Przykładem jest np. trójstopniowa hierarchia pruskich Kriegskomisariatów, dalej subdelélegués francuskich intendentów i guberna
torowie wojskowi w Polsce w roku 1920 w stosunku do Rady Obrony
Państwa.
Na odmienny nieco teren wchodzimy z tak zwaną przez SchmittDorotića dyktaturą suwerenną, tj. z rodzajem dyktatury Sulli, Ce
zara, Cromwella czy Napoleona. Schmitt-Dorotći rozpatruje ją
raczej ze stanowiska celu, jakim ma być - jego zdaniem - zastą
pienie istniejącego ustroju państwa innym. Dorotić zdaje sobie
z tego sprawę20, a szukając elementów prawniczych, zahacza swoje
wywody o pouvior constituant. Nie dochodzi jednak do właściwego
uchwycenia tych elementów prawniczych, gubiąc się w długich
wywodach na temat doktryny Sieyèsa i książki BorgeaudaHX
o „Etablissements et révision des constitutions”, jakkolwiek pojęcie
„pouvior constituant” mogło być dobrą wskazówką.
19 Z 1 VII 1920, D. U. 327 (Nr 53).
29 Op. cit., s. 137 („Demnach würde es sich um eine blosse Machtfrage handeln”.
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Ponieważ tego rodzaju dyktatura nie tylko jest poza istniejącym
ustrojem, ale zdąża do jego zmiany, przeto u jej genetycznych
podstaw tkwi zawsze element siły. Ale zwycięstwo siły jest tylko
środkiem. Ugruntowanie nowego porządku wymaga przemiany
nowej sytuacji faktycznej w stan prawny. Uzurpacja władzy stoi
z tym w sprzeczności. Dlatego dyktatorzy tego rodzaju starają się
uzyskać formalnie tytuł prawny przede wszystkim dla uprawnienia
swego własnego stanowiska. 1 wtedy szuka się tej formy pod skrzy
dłami suwerenności ludowej i pouvoir constituant, tak dobitnie
wyrażonej w określeniu rzysmkim : lexpopuli suprema voluntas.
Toteż Sulla po pierwszej wojnie domowej każę się wybrać komi
sjom dożywotnim dyktatorem. Cezar zostaje mianowany przez
senat i lud dyktatorem, zrazu na jakiś czas, potem na lat dziesięć,
wreszcie dożywotnio, a w końcu otrzymuje godność imperatorską.
Cromwell otrzyma! od parlamentu nieograniczoną władzę właści
wie już w formie nominacji na „Capitain General”, a później doży
wotnią władzę Protektora w konstytucji z 1656 r. Napoleon został
na dziesięć lat pierwszym konsulem na podstawie konstytucji,
uchwalonej co prawda przez plebiscyt, ale ułożonej pod jego wpły
wem, jeżeli nawet nie dyktatem, a koronę cesarską włożył na głowę
na podstawie uchwały senatu, poddanej także plebiscytowi.
Z chwilą zalegalizowania w tej czy innej formie zgarnięcia wła
dzy przez takiego - by zostać przy terminologii Schmitt-Dorotića „suwerennego dyktatora”, nie może więcej ze stanowiska ustroju
władz traktować jego urzędu jako nadzwycząjnego komisariatu.
Czy dany legalizujący organ, mający teoretycznie reprezentować
zwierzchnictwo ludowe [pouvoir constituant, powierzył mu urząd
zwierzchnika państwa - bo z tym ma się właśnie tutaj do czynienia
- na lat dziesięć czy dożywotnio i czy ten zwierzchnik przybrał taki
czy inny tytuł, jest rzeczą obojętną. W danym nowo stworzonym
ustroju taki zwierzchni urząd staje się jednym z legalnych jego
elementów, dopóki ten nowy ustrój nie ulegnie zmianie.
Po wojnie światowej21 zjawiła się w Europie nowa forma tego ro
dzaju dyktatury, mianowicie we Włoszech. Nie było jej w chwili, gdy

21 Problemem dyktatury proletariatu w rodzaju literatury, jak Kautsky'ego
„Terrorismus und Kommunismus” (1919) lub Sorela „Reflexions sur la violence”
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Schmitt-Dorotić wydawał swą książkę. Charakterystyczna cecha
dyktatury Mussoliniego™ tkwi właśnie w sposobie legalizowania
sytuacji, stworzonej zwycięstwem faszystowskich organizacji
na jesieni 1922 r., po znanym marszu na Rzym™. W politycznym
i administracyjnym ustroju królestwa włoskiego nic się na razie
formalnie nie zmieniło. Król zgodnie z obowiązującą konstytucją
powierzy! zwycięskiemu wodzowi faszystów prezydenturę gabine
tu. Skład ostatniego był, oczywiście, faszystowski. Zewnętrznym
wyrazem zwycięskiej siły stała się milicja faszystowska, rodzaj stałej
armii partii faszystowskiej. Utrzymanie monarchicznej formy pań
stwa ułatwiło skoordynowanie tego rodzaju milicji z królewską armią
ze względu na atrybuty króla jako naczelnego wodza i jednocześnie
urzędu szefa rządu i szefa partii faszystowskiej w jednej ręce.
Do przeprowadzenia zwolna zmiany ustroju państwowego w du
chu programu faszystowskiego potrzeba było rozszerzenia upraw
nień egzekutywy przede wszystkim na niekorzyść legislatywy. Za
stosowano przy tym zachowanie formy legalności w ten sposób, że
legislatywa pozbywała się części swoich uprawnień w ustawach
o pełnomocnictwach™1. Dzięki temu część władzy ustawodawczej
przeszła na króla, wykonującego ją w formie décrets-lois. Gdyby
Schmitt-Dorotić dziś pisał swoją książkę, to może by przy rozwa
żaniu dyktatury przywiązywał większą wagę do zjawiska ograni
czenia rozdziału władz na rzecz egzekutywy22. Może za daleko
idące powiedzenie Merciera da la Rivièra23, że „dicter les lois posi
tives, c’est commander”, ma jednak pewne względne znaczenie dla
dyktatury z chwilą, gdy władza ustawodawcza w całości lub czę
nie ząjmuję się, gdyż ze stanowiska ustroju wiadz nie przedstawia on szczegól
niejszego interesu.
22 Op. cit., s. 134.
23 L'orde naturel et essentiel des sociétés politiques (wyd. z 1910 w Paryżu
u E. Depitre). [Paul Pierre le Mercier de la Rivière, (1720-1794),
fizjokrata. Intendent Martyniki, sympatyzował z François Quesnay i bronił wolne
go handlu zbożem. Szukąjąc równowagi między porządkiem a wolnością indywi
dualną, uznawał, że rządy oświeconego absolutyzmu lepiej ją gwarantują niż
rządy ciała przedstawicielskiego. Autor m in.: L'Ordre naturel et essentiel des
sociétés politiques (1767), L'Intérêt général de l'État et la liberté du commerce
des blé (1770), L'heureuse Nation ou Relations du gouvernement des Féliciens
(1792) - przyp. red ).
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ściowo ma się stać dla niej jedynym ze środków działania ze wzglę
du na postawiony sobie cel. Co jest ciekawe w tej konstrukcji, to
fakt, że to rozszerzenie uprawnień odbywa się formalnie na rzecz
zwierzchnika państwa, sprawującego swój zwierzchni urząd na
zupełnie legalnej podstawie. Ponieważ jednak na zasadzie istnieją
cego ustroju państwowego ten zwierzchnik, będąc sam nieodpo
wiedzialnym, rządzi przez odpowiedzialnych ministrów, na czele
których stoi faktycznie dyktator, mianowany premierem co prawda
praworządnie, ale w następstwie swego faktycznego zwycięstwa
w danej sytuacji za pomocą siły, przeto w rzeczywistości wychodzi
to na rozszerzenie uprawnień dyktatora. Występuje przy tym jesz
cze inne charakterystyczne zjawisko: jeżeli Schmitt-Dorotic24,
nawiązując do dzieła Bodley’a™11 o Francji25, zwraca uwagę na
specjalne znaczenie odpowiednio scentralizowanego aparatu rzą
dowego dla tzw. osobistych rządów, dzięki czemu poprzez wiek XIX
przewija się rzadki szereg „dyktatorów” (die seltsame Reihe der
Diktatoren) w rodzaju Bismarcka™7, Thiersa™, Gambetty™1 czy
Disraeliegoxxv", to dla dyktatury typu Mussolini’ego jest charakte
rystyczną rzeczą łączenie przez premiera tek resortowych
z urzędem prezesa Rady Ministrów. Wprawdzie to zjawisko nie jest
same w sobie niczym nadzwyczajnym w dzisiejszym ustroju parla
mentarnym, jednak dobieranie tych tek resortowych dokonuje się
celowo ze względu na daną sytuację. Np. Mussolini skupił w ten
sposób w swoich rękach poza prowadzeniem ogólnej polityki rządu
nadto jeszcze bezpośrednie kierownictwo całego szeregu ważnych
gałęzi administracyjnych. Do tego dostrajają się ostatnie reformy
włoskie w zakresie administracji państwowej i samorządowej, aby
wskazać mimochodem na rozszerzenie i wzmocnienie władzy podprefekta, stojącego na czele powiatu, nie będącego jednostką samo
rządową, tudzież na postawieniu na czele gminy podesty, miano
wanego królewskim dekretem na pięcioletni okres. [...] A zatem
przy typie dyktatury mussolinowskiej odpada obserwowana tak
często w historii potrzeba formalnego legalizowania urzędu dykta
tora przez jakiś organ, mający teoretycznie reprezentować zwierzch
nictwo ludowe [pouvoir constituant. Dzieje się zaś tak dlatego, że
24 Op. cit., s. IV i V.
25 Wyd. w Londynie w 1908 r.
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dyktator zostaje niejako wchłonięty przez praworządnie istniejący
ustrój władz administracyjnych. Wskutekfait accopli, stworzonego
silą, obejmuje on na podstawie nominacji powołanego do tego
z mocy obowiązujących i niezmienionych ustaw zwierzchnika pań
stwa przewidziany konstytucją urząd prezesa rady ministrów.
Wzmocnienie egzekutywy na niekorzyść legislatywy odbywa się na
legalnej drodze, w formie ustawowego przelania uprawnień usta
wodawczych na zwierzchnika państwa. Jego zaś nieodpowiedzial
ność sprawi, że faktycznie z tych uprawnień korzysta odpowie
dzialny rząd, a właściwie - ściśle biorąc - jego szef. Wreszcie sku
pienie tek resortowych w rękach prezesa rady ministrów z jednej
strony, a z drugiej, celowe reformowanie administracji państwowej
i samorządowej po linii tworzenia u dołu i w środku organów od
rządu zależnych - należy uważać za wykształcenie instrumentu,
potrzebnego szefowi rządu do powolnego przeprowadzenia głębiej
sięgających przemian w ustroju państwowym. Poza tym aparatem
administracyjno-rządzącym stoi jak gdyby czuwająca w odwodzie
specjalna silą zbrojna, która przez odpowiednią obsadę wojsko
wych stanowisk w armii i poprzez pewnego rodzaju unię personal
ną miedzy jej naczelnictwem administracyjno-wojskowym a kie
rownictwem państwowej siły zbrojnej w osobie szefa rządu nadaje
szczególniejszy charakter rządom w państwie.
Zwyczajny - konstytucją przewidziany - urząd prezydenta mi
nistrów staje się w tej koncepcji faktycznie urzędem dyktatorskim.
Ukuto dla tego typu dyktatury nazwę „kryptodyktaury” i „la dictatur larvée" lub „paradictature”20. Oddziaływanie jego przekroczyło
już granice Italii; pojawia się on w różnych stronach europejskiego
kontynentu, przybierając, oczywiście, w szczegółach różne kształ
ty, zależnie od warunków, w jakich się pojawił w danym państwie i
od jego w danej chwili położenia. Właściwie dopiero w stosunku do
mussolinowskiego typu prezydenta ministrów nabierają należytego
znaczenia słowa Pierre’a Deschanela26
27, że „un pouvoir qui n’est

26 G. Guy-Grand w Revue hebdomadaire z 13 XI 1926; por. Wędkiewicz, op.
cit., s. 113 i 139.
27 Revue de deux mondes z 15 VI 1922. [Pierre Deschanel (1856-1922),
polityk francuski, członek Akademii Francuskiej, prezydent Francji. Syn pisarza
Emila Deschanela, od 1885 byt deputowanym z ramienia umiarkowanych republi-
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pas inscrit dans la loi, la présidence du Conseil, a dévoré peu à peu
tous les autres pouvoirs".

Przypisy
I Jean Bodin (1530-1596), prawnik francuski i myśliciel polityczny, stu
diował prawo w Tuluzie, następnie przeniósł się do Paryża, gdzie rozpoczął prak
tykę adwokacką. Wkrótce podjął pracę pisarską i zbliżył się do dworu królewskie
go, gdzie związał się ze stronnictwem legistów. Po nocy św. Bartłomieja wyjechał
na dwór księcia D’Alencon, a potem przebywał na dworze Henryka III. W 1576
został wybrany członkiem Stanów Generalnych jako reprezentant stanu trzeciego.
W tym czasie również wydąje swoje nąjważniejsze dzieło: Sześć ksiąg o Rzeczpo
spolitej, gdzie wykłada zarys swojej teorii prawa, gdzie norma prawna rozumiana
była jako „rozkaz suwerenna, która była wyrazem niepodzielnej i ciągłej suweren
ności władcy”. Przeciwstawiąjąc się uchwaleniu nowych podatków na wojny
religijne, Bodin popadl w niełaskę u króla. W latach późniejszych Bodin ponownie
przebywał na dworze księcia D'Alencon. W 1587 objął urząd prokuratorski w
Laon. Główne prace: Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566), Les
six livres de la République (1576), La Demonomanie de sorciers (1578).
II Carl Schmitt-Dorotié (1888-1985), niemiecki konstytucjonalista, pro
fesor prawa ma uniwersytetach w Greifswaldzie (1921), Bonn (1922-23), Kolonii
(1933) i Berlinie (1933-1945). W czasach republiki weimarskiej był jednym
z czołowych krytyków demokratycznej formy rządów jako niezdolnej do rozwiąza
nia czołowych problemów Niemiec. Z drugiej strony, przeciwstawiał się ekstremizmowi, m.in. poparł starania gen. Schleichera o wyeliminowanie nazistów ze
starań o władzę. Jednak po dojściu Hitlera do władzy i uchwaleniu tzw. ustawy
o pełnomocnictwach (24 III 1933), Schmitt stal się zwolennikiem nowego ustroju.
W listopadzie 1933 został naczelnym szefem organizacji niemieckich nauczycieli
akademickich, a w rok później został redaktorem „Deutsche Juristen-Zeitung” czołowego pisma prawniczego w Niemczech. W 1936 stosunek władz nazistow
skich do Schmitta zmienił się i pozbawiono go wszelkich funkcji i stracił możli
wość wykładania na terenie Niemiec, choć mógł to czynić nadal we Włoszech. Po
wojnie zostaje zatrzymany na krótki okres przez aliantów w ramach akcji denazyfikacyjnej. Ostatecznie osiedlił się w Plettenbergu, gdzie przebywał do końca
życia. Główne prace: Politische Romantik (1919), Die Diktatur. Von den
Anfängen des modernen Souveränitätsgednakes bis zum proletarischen

kanów, dwukrotnie był przewodniczącym Izby Deputowanych (w latach 18981902, 1912-1920), w styczniu 1920 pokonał w wyborach Clemenceau i został
prezydentem Francji, jednak na skutek złego stanu zdrowia zrezygnował z urzędu
po zaledwie 7 miesiącach jego sprawowania - przyp. red.].
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Klassenkampf (1921), Der Hütter der Verfassung (1931), Staat, Bewegung,
Volk (1933).
111 Zob. przyp. nr VII do tekstu Co myśleć o przyszłości socjalizmu?
17 Theodor Mommsen (1817-1903), historyk, poeta, prawnik niemiecki.
Studiował prawo na Uniwersytecie w Kolonii, następnie udał się na trzyletnie
stypendium do Wioch, czego owocem była monumentalna praca Corpus Inscriptorium Latinarum (1863-1936). W 1847 powrócił do Niemiec, gdzie zaangażował
się w ruch niepodległościowy Szleswigu; podczas wiosny ludów redagował pismo
„Schleswig-Holsteinischen Zeitung”. W 1852 Mommsen wyjechał do Zurichu,
gdzie rozpoczął pracę nad swoim dziełem: Historią Rzymu (1854 -1856), w 1858
przeniósł się do Berlina, gdzie mieszkał do końca życia i wykładał historię Rzymu
na tamtejszym uniwersytecie. W latach 1863-1866 i 1873-1879 był deputowanym
do pruskiego parlamentu, a po zjednoczeniu Niemiec do Reichstagu. W 1902
otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Autor m.in. Prowincje Rzymu. Od Cezara do
Dioklecjana (1885), Rzymskie prawo konstytucyjne (1871-1888), Rzymskie
prawo karne (1899)
7 Sandar Nyiri (1854-1911), generał węgierski, w latach 1903-1905 pełnił
funkcję ministra spraw wojskowych, w czasie konfliktu opozycji węgierskiej z Habs
burgami w 1906 Nyiri został mianowanym komisarzem Węgier (luty 1906) i byl
nim do powołania kompromisowego gabinetu Sandora Wekerlego w kwietniu 1906.
71 Geza Fajervary (1833-1914), generał węgierski i polityk, wieloletni mini
ster obrony, w kwietniu 1905 został mianowany przez Franciszka Józefa I premie
rem Węgier, wbrew woli koalicji opozycyjnej, która zwyciężyła w wyborach w 1905.
W reakcji na tę nominację na Węgrzech ogłoszono bojkot podatkowy i mobiliza
cyjny, co spowodowało rządy komisaryczne gen. Nyiri’ego.
711 Ludwik XIV (1638-1715), król Francji od 1643 z dynastii Burbonów.
Wstąpił na tron jako pięcioletnie dziecko, wtedy regentką była jego matka, ale
władze faktycznie sprawował kard. Mazarin. Ludwik XIV byl monarchą absolut
nym, nie liczył się z prawami stanów, odwołał edykt nantejski (1685) aby sprawo
wać kontrolę nad dworem i arystokracją wybudował okazałą rezydencję w Wersa
lu, przyłączył do Francji część hiszpańskich Niderlandów (w wyniku wojny 16671668), wcielił do Francji wiele miast nadreńskich, jak Strasburg. Ostatnią wojną
jaką prowadził, była tzw. wojna o sukcesję hiszpańską (1702-1714), zakończona
zdobyciem korony hiszpańskiej Filipa V.
7111 Jean Baptiste Colbert (1619-1983), francuski mąż stanu, karierę poli
tyczną rozpoczął u kardynała Mazariniego, a po jego śmierci w 1661 został dorad
cą, a potem ministrem Ludwika XIV. Faktycznie kierował całą administracją
królestwa, oprócz spraw zagranicznych i wojny. Wprowadził merkantylizm do
gospodarki francuskiej, znosił cła wewnętrzne, popierał rozwój manufaktur
i przemysłu.
“ Jan Jakub Rousseau (1712-1778), francuski pisarz i filozof, autor
m.in. skrąjnie demokratycznej koncepcji umowy społecznej. Urodzony w 1712
w Genewie jako syn zegarmistrza. Początkowo wychowywany przez ojca i krew
nych, w wieku 16 lat uciekl z Genewy, rozpoczynając swoją tułaczkę. Na dłuższy
okres zatrzymał się w Sabaudii. W 1741 wyjechał do Paryża, tutąj nawiązał kon
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takty z encyklopedystami, pisał wtedy drobne utwory literackie oraz opracował
m.in. hasto Ekonomia polityczna do Wielkiej Encyklopedii. W 1749 Rousseau
wysiał swoją rozprawę na konkurs Akademii w Djjon pt. Rozprawa o naukach
i sztukach, gdzie wskazywał, że rozwój cywilizacji nie miał korzystnego wpływu
na kondycję moralną człowieka, lecz wręcz przeciwnie, spowodował głębszą
degradację istoty ludzkiej. W 1761 Rousseau wydal Nową Heloizę, natomiast
w 1762 publikuje dwa nąjważniejsze dzieła, mianowicie Umowę społeczną
i Emila. W Umowie społecznej Rousseau skonstruował obraz utopijnego sytemu
politycznego opartego o zasady demokratyczne, którego ucieleśnieniem miała być
republika, w której lud jako absolutny i niepodzielny suweren wykonywałby swoje
uprawnienia legislacyjne w sposób bezpośredni. Z powodu groźby aresztowania
musial uciekać do Szwajcarii, a potem do Anglii. W 1767 powróci! do Francji,
gdzie pozostawał, przy ciągle pogarsząjącym się stanie zdrowia, aż do śmierci
w 1778. Obok wyżej wspomnianych pism, które wywarły niebagatelny wpływ na
kształtowanie myśli demokratycznej, Rousseau napisał również: Rozprawę
o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi (1755), Projekt
konstytucji Korsyki (1765), Wyznania (1766) oraz Rozważania o rządzie
polskim (1771).
x Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), działacz rewolucji francu
skiej, autor broszury Czym jest stan trzeci?, która wywarła istotny wpływ na
nastroje członków Stanów Generalnych, zwołanych przez Ludwika XVI w 1789.
Sieyès był członkiem Stanów Generalnych jako reprezentant stanu trzeciego,
następnie zasiadał w Zgromadzeniu Narodowym. Byi współzałożycielem stronnic
twa jakobinów, przeciwko którym później wystąpił wraz z Talleryandem i La
Fayettem. Zasiada! w Konwencie Narodowym, w ramach którego glosował za
ścięciem Ludwika XVI. Po przewrocie thermidoriańskim wszedł w skład Komitetu
Ocalenia Publicznego. Ząjmowal się dyplomacją, jako ambasador w Berlinie
(1798) bezskutecznie zabiegał o zbliżenie z Prusami. Członek Dyrektoriatu
(1799), przygotowywał projekt konstytucji roku VIII, zmodyfikowany przez Napo
leona stosownie do jego oczekiwań. W czasach napoleońskich senator (1800)
i hrabia (1809). Wygnany w 1816, powróci! do Francji w roku 1836.
Lucjusz Korneliusz Sulla (138-78 p.n.e.), rzymski dowódca wojsko
wy i polityk, uczestnik wyprawy Mariusza przeciwko Numidyjczykom, podczas
której pojmał króla numidyjskiego, dzięki czemu szybko zakończono kampanię.
Bral też udział w wyprawach przeciwko germanom (105-101 p.n.e.), w roku 93
p.n.e. został mianowany pretorem, a w rok później został namiestnikiem Cylicji.
Byi dowódcą wojsk w wojnie przeciwko sprzymierzeńcom (91 p.n.e.) oraz przeciw
Mitrydatesowi, wtedy to ząjąl Ateny (86 p.n.e.). W 83 p.n.e. zamachem stanu
przejął władzę w Rzymie, dąży! do odbudowania władzy senatu i ograniczenia
mocy trybunów. Po trzech latach dyktatury oddal władzę w ręce Senatu i osiadł
w Kampanii, gdzie spędził resztę życia.
x" Juliusz Cezar (ok. 100-44 p.n.e.), rzymski dowódca wojskowy, polityk.
W latach 58-51 p.n.e. podbił Galię, wojował w Brytanii i w Germanii, przekracząjąc
Ren. Od roku 59 p.n.e. byi konsulem. Gdy w 49 p.n.e., kiedy pozbawiono go możli
wości ubiegania się ponownie o stanowisko konsula, Cezar wkroczy) do Italii
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z wojskami, rozpoczynając tym samym zamach stanu i kilkuletnią wojnę z Pompejuszem i jego stronnikami. Po zwycięstwie nad przeciwnikami ogłosił siebie
dożywotnim dyktatorem Rzymu, prowadził liczne wojny, m.in. tzw. wojnę alek
sandryjską oraz wojnę z królem Pontu. Rosnąca pozycja Cezara i ogłoszenie się
dyktatorem budziło obawy Senatu. 15 marca 44 p.n.e. (Idy marcowe), w przerwie
posiedzenia senatu Cezar został zasztyletowany przez grupę republikańskich
spiskowców, którymi przewodził senator Marek Juliusz Brutus, bliski przyjaciel
Cezara.
""Oliver Cromwell (1599-1658), przywódca rewolucji angielskiej, lord pro
tektor Anglii. Sławę zdobył podczas wojny domowej, gdzie zasłynął jako świetny
organizator i przywódca wojskowy. Po zwycięstwie nad Karolem I, zyskał duże
wpływy w armii dzięki nadawaniu żołnierzom ziem na pobitych terenach Szkocji
i Irlandii, co pomogło mu zwalczyć opozycję w parlamencie i utworzyć tzw. kadłu
bowy parlament (1648), który składał się z wiernych Cromwellowi parlamentarzy
stów, rozpoczynając tym samym okres swoich rządów w Anglii, Szkocji i Irlandii.
Od 1653 rządzi! jako Lord Protektor, zachowując pozory republikańskiej formy
rządów. Po jego śmierci doprowadzono do restauracji Stuartów.
Napoleon I [Napoleon Bonaparte] (1769-1821), w latach 1804-1814
(1815) cesarz Francuzów, 1805-1814 król Wioch, w okresie rewolucji francuskiej
związany z jakobinami, za Dyrektoriatu tłumiący zamieszki rojalistyczne w Pary
żu, pogromca wojsk austriackich w północnych Włoszech, po kampanii przeciwko
Anglikom w Egipcie powrócił do Paryża i obalił Dyrektoriat (przewrót 18 brumaire'a 1799), przyjmując tytuł pierwszego konsula. Zwycięzca w wielu bitwach
i kampaniach przeciwko kolejnym koalicjom państw europejskich, reorganizator
aparatu państwowego we Francji, prawodawca. Po nieudanej kampanii przeciw
Rosji, poniósł klęskę w „bitwie narodów" pod Lipskiem (1814) i został zmuszony
do abdykacji, zachowując jednak tytuł cesarza i suwerenną władzę nad wyspą
Elbą, na którą został zesłany. Powrócił do Francji po niespełna roku, ponownie
przejmując władzę (sto dni), by po klęsce pod Waterloo ponownie abdykować, tym
razem na rzecz syna. Pozbawiony tytułu cesarza został zesłany na wyspę św.
Heleny, gdzie pozostał do końca życia.
m Thomas Hobbes (1588-1679), angielski filozof i myśliciel polityczny. Po
studiach w Magdallen Hall uzyskał stopień bakalarza; w 1640 zmuszony byl do
emigracji do Francji z powodu swojej pierwszej rozprawy The elements of Law:
Natural and Politic, która została odczytana jako pochwala absolutyzmu, co
spowodowało gniew członków tzw. krótkiego parlamentu. W 1650 ukazało się jego
dzieło Lewiathan, które spowodowało konieczność ucieczki tym razem z Francji.
Hobbes powróci! do cromwellowskiej Anglii, gdzie spędził resztę życia. W swojej
koncepcji politycznej Hobbes wychodził z pojęcia stanu natury, gdzie rządziło
prawo silniejszego i dlatego jednostki w strachu o swoje życie przekazały władzę
suwerenną na ręce absolutnego władcy - „lewiatana”, który swoją bezstronnością
miał gwarantować zachowanie pokoju społecznego. Suweren nie kierował się
niczym innym, jak tylko swoją wolą, nie byl ograniczony przez prawa stanów, czy
poszczególnych jednostek.
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“ John Locke (1632-1704), lekarz i filozof, ukończy! Westminster School
oraz Christ Church College na Oksfordzie. Przez wiele lat pełnił obowiązki sekre
tarza i lekarza Lorda Shaftesburego - ministra ds. kolonii. Po spisku Shaftsburego przeciw Karolowi II, Locke jak i Shaftesbury musial udać się na wygnanie.
Podczas swoich podróży po Europie napisał Listy o tolerancji (1689) oraz kolej
ną wersję swoich Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego (1690). Po śmierci
Karola II, Locke powrócił do Anglii, gdzie początkowo pracował naukowo w Christ
Church College, potem zaś przez wiele lat w ministerstwie ds. kolonii. Swoje
poglądy z zakresu filozofii społecznej najlepiej wyraził w dziele pt. Dwa traktaty
o rządzie (1690), gdzie wywodził genezę społeczeństwa z umowy, którą zawarły
ze sobą jednostki - nosicielki podmiotowego prawa własności. Wychodząc
z takich założeń, był Locke zwolennikiem państwa liberalnego, którego fundamen
talnym celem była ochrona praw własności poszczególnych jednostek.
’^'"Monteskiusz, wiaśc. Charles Louis Montesquieu (1689-1755),
francuski myśliciel polityczny, autor m.in. koncepcji trójpodziału władz. Urodzony
na zamku La Brède, niedaleko Bordeaux. Po wuju otrzymał miejsce radcy w parla
mencie w Bordeaux, po pewnym czasie został jego przewodniczącym. Rozgłos
przyniosła mu jego pierwsza książka - wydane anonimowo, Listy Perskie (1721),
które pod postacią alegorycznych opisów perypetii Usbeka w czasie jego podróży
po tzw. cywilizowanej Europie, przedstawiają sytuację i nastroje francuskiego
społeczeństwa po zgonie Ludwika XIV. Następnie Monteskiusz wyruszył w podróż
po krajach europejskich, by potem, rezygnując z kariery, oddać się analizowaniu
historii i sytuacji konkretnych wspólnot politycznych. Owocem tych refleksji były
Rozważania o przyczynach wielkości i upadku Rzymu (1734) oraz jego najwy
bitniejsze dzieło O duchu praw (1748), gdzie w pełni przedstawił własną koncep
cję polityczną. Wychodząc z pozycji historyzmu, niewiele posiłkując się abstrak
cją prawno-naturalną, szukał Monteskiusz w historii i w warunkach gospodar
czych, społecznych i religijnych czynników determinujących dzieje i ustrój po
szczególnych wspólnot politycznych. Dlatego nie ma ustroju, który byłby idealny
zawsze i wszędzie. Funkcjonalność danego systemu zawsze zależy od warunków
miejsca i czasu. Każdy z wymienianych ustrojów: monarchia i republika (arysto
kratyczna i demokratyczna) posiadąją cechy dodatnie i ujemne w konkretnych
warunkach, dlatego optymalną, choć nie idealną strukturą organów państwa jest
trójpodział władz. Teorie trójpodziału Monteskiusz sformułował na podstawie
obserwacji stosunków i doświadczeń monarchii brytyjskiej, która była dla Monte
skiusza ucieleśnieniem wzoru umiarkowania rozumnej struktury państwa, gdzie
poszczególne organy odzwierciedlają odrębne podmioty życia publicznego,
a ewentualne antagonizmy łagodzone są przez ograniczonego w swych kompeten
cjach monarchę i sądy, które „wygłaszają brzmienie praw".
xvlllZob. przyp. nr T/ do tekstu Władza rządowa i administracyjna.
™Charles Borgeaud (1861-1940), szwajcarski historyk i prawnik, profe
sor uniwersytetu w Genewie, autor licznych prac z zakresu historii reformacji
m.in. L’académie de Calvin (1900), historii ustroju The Rise of Modem Demo
cracy in Old and New England (1894), napisał również: Historie de ¡'Université
de Genève (1900), Genève Canton Suisse 1814-1816 (1914).
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** Benito Mussolini (1883-1945), twórca włoskiego faszyzmu, wódz partii
faszystowskiej, dyktator Wioch. Początkowo Mussolini związany byi ze środowi
skami socjalistycznymi, po I wojnie światowej założył organizację Włoskie Związki
Bojowe, które w 1921 przekształciły się w Narodową Partię Faszystowską. Po
zamachu stanu w 1922 - tzw. marszu na Rzym, Mussolini został premierem
Włoch. Po krótkim okresie zachowywania pozorów demokracji, Mussolini osta
tecznie przejął pełnię władzy i rozpoczął przebudowę państwa włoskiego według
modelu faszystowskiego. W latach 1935-1936 podbił Etiopię, aktywnie wspiera!
militarnie i politycznie generała Franco podczas wojny domowej w Hiszpanii.
W 1937 faszystowskie Włochy przystąpiły do paktu antykominternowskiego wraz
z Niemcami i Japonią, co stało się początkiem osi politycznej Berlin - Tokio Rzym. Jako sojusznik Hitlera Mussolini zaangażował Włochy w II wojnę światową.
Po wylądowaniu aliantów na Sycylii 10 VIII 1943, został pozbawiony władzy
i aresztowany. Uwolniony wkrótce przez desant niemiecki, utworzy! na terenie
Włoch, kontrolowanym przez Niemców - marionetkową tzw. Włoską Republikę
Socjalną. Ostatecznie po klęskach Hitlera we Włoszech schwytany i zlinczowany.
11X1 Tzw. marsz na Rzym - manifestacja polityczna sil Włoskiej Partii Faszy
stowskiej z października 1922, w wyniku której 29 października 1922 król Wiktor
Emanuel III zaproponował Mussoliniemu objęcie urzędu premiera.
™' Chodzi tu o ustawy wzmacniąjące pozycję egzekutywy nad legislatywą,
m.in. ustawa z dn. 24 grudnia 1924 „O składzie rządu i o atrybucjach i władzy
głowy rządu” oraz ustawa z dn. 31 stycznia 1926 „O uprawnieniach władzy wyko
nawczej do wydawania przepisów prawnych".
xxl" John Edward Courtenay Bodley (1853-1925), angielski pisarz,
prawnik i historyk. Ukończył Balliol College, gdzie poznał m.in.: 0. Wilde'a i C. Rhodesa, byi wieloletnim sekretarzem C. Dilke'a. Wiele podróżował; zwiedzał m.in.:
południową Afrykę (1887-1888), Stany Zjednoczone i Kanadę (1888-89). W 1890
osiadł we Francji, gdzie stal się zwolennikiem idei Ch. Maurrasa i Action Franç
oise. Napisał m.in.: France (t. 1-2,1898), The Coronation of Edward VII (1903),
The Church in France (1906), Cardinal Manning and Other Essays (1912).
“"Otto von Bismarck (1815-1898), niemiecki mąż stanu, od 1862 pełnił
urząd premiera i ministra spraw zagranicznych Prus, a po zjednoczeniu Niemiec,
w latach 1871-1890 byi kanclerzem Rzeszy, główny architekt zjednoczenia państw
niemieckich w tzw. II Rzeszę. Dzięki sfałszowaniu tzw. depeszy emskiej wywołał
wojnę francusko-pruską, którą wygrał. Prusy narzuciły Francji ciężkie warunki
kapitulacji, zarówno w zakresie ustępstw terytorialnych, jak i wysokości kontry
bucji. Znany z nastawienia antypolskiego i antykatolickiego; to drugie nastawienie
uwidaczniało się w tzw. polityce kulturkampfu, wymierzonej przeciw Kościołowi
katolickiemu na ziemiach niemieckich. Ostatecznie odsunięty od władzy przez
Wilhelma II w 1890.
“"Louis Adolphe Thiers (1797-1877), francuski polityk, historyk, prezy
dent Francji. Byl premierem w okresie panowania Ludwika Filipa I, przeciwnik
Napoleona III; obawiąjąc się klęski Francji w wojnie z Prusami, byi jej przeciwny.
Po abdykacji Napoleona III, został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe
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w Wersalu premierem (luty 1871), po czym stłumił Komunę Paryską. W latach
1871-1873 byi prezydentem Francji.
K™Leon Gambetta (1838-1882), francuski polityk, premier Francji w okre
sie II Cesarstwa. Gambetta przewodniczy! partii republikańskiej, w czasie oblęże
nia Paryża przez wojska pruskie to on proklamował w paryskim ratuszu III Repu
blikę (4 września 1870) w latach 1881-82 pełnił funkcję premiera Francji.
’“'’"Benjamin Disraeli (1804-1881), syn żydowskiego emigranta z Wioch,
który zamieszkał w Anglii. Kształci! się w malej szkole prywatnej, pisał powieści,
odbył klika podróży po krajach basenu Morza Śródziemnego i Środkowego Wcho
du. Karierę polityczną zaczął jako kandydat niezależny do Izby Gmin w 1832,
jednak dopiero w 1837 wszedł do Izby Gmin z ramienia torysów wewnątrz środo
wiska torysów Disraeli należał do opozycji wobec lidera torysowskiego Roberta
Peela. Po wycofaniu się z partii Peela, Disraeli stal się faktycznym przywódcą
torysów. Trzykrotnie byi kanclerzem skarbu w mniejszościowych gabinetach lorda
Derby. W 1868 sam stanął na czele rządu, lecz w tym samym roku wigowie wygrali
wybory i Disraeli musial złożyć urząd. W latach 1874-1880, Disraeli ponownie
pełnił funkcję premiera, zrealizował szereg reform wewnętrznych i odniósł wiele
sukcesów w polityce zagranicznej: uzyskał dla Anglii udziały w Kanale Sueskim
oraz Cypr, doprowadził do ogłoszenia królowej Wiktorii - cesarzową Indii.

PROBLEM EUROPEJSKI
Pośród najbardziej charakterystycznych cech gospodarczych świa
ta w chwili wybuchu wielkiej wojny jest bezsprzecznie jedna, wy
magająca szczególnego rozpatrzenia: jest nią fakt, iż weszliśmy
wówczas w okres gospodarstwa światowego, podczas gdy poszcze
gólne państwa tworzyły mniej lub więcej zamknięte obszary.
Z tej sprzeczności między gospodarstwem światowym a obsza
rami zamkniętymi granicami celnymi rodziło się parcie w kierunku
imperialistycznym. W ślady Anglii, która stworzyła imperium wielkobrytyjskie, obejmujące obok zwyczajnych kolonii wyposażone
w szeroką autonomię dominia i przebogate Indie, zaczęły występo
wać inne państwa: Rosja raz po raz przerzucała się z zachodu na
wschód i odwrotnie, obok swego parcia ku Dardanelom i półwyspo
wi bałkańskiemu szukała dróg w Azji - czy to kierunku na Indie,
czy to ku brzegom Pacyfiku. Francja poza takimi epizodami daleko
na wschodzie, jak swego czasu historia z Madagaskarem, skupiła
swoją uwagę na północnej Afryce i tam to ona pierwsza spośród
państw kolonialnych zetknęła się namacalnie w aferze z Agadir1
i na konferencji w Algeciras" z nową potencją, rwącą się zza morza:
z Niemcami. A ta nowa potencja przechodzić zaczynała od drobia
zgów w rodzaju dzierżawy Kiauczau1" do otwarcia dla swej ekspan
sji drogi ku Zatoce Perskiej koleją bagdadzką"'. Kiedy zaś program
flotowy poczynał wskazywać na chęć Niemiec przeobrażenia się
w zbrojną potęgę morską, konflikt z Wielką Brytanią stal się nie
unikniony.
Podczas wojny Niemcy zaczęły się oglądać za asekuracją swych
planów ekspansywnych na wypadek, gdyby wynik wojny niezupeł
nie wypadl po ich myśli. Stąd zrodziły się ich pomysły o „Mittel
europa”'', o związku gospodarczym państw środkowej Europy. Kryla
się poza tympezwée arrière, aby kiedyś w przyszłości, w sposobnej
chwili, użyć tej „Mitteleuropy” jako odskoczni w tym samym kie
runku, w którym miała zmierzać kolej bagdadzka.
Z tego dławienia się w gospodarce na własnych terytoriach wy
rwały się po kolei państwa europejskie, roiły sny imperialistyczne,
a z tych snów zrodziła się krwawa rzeczywistość: wojna, jakiej
dotąd historia nie zapisała.
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Jakiż to jednak przede wszystkim skutek musialo pociągnąć za
sobą to dążenia państw europejskich za morza i to rozszerzenie
kolonialnego władztwa? Oto Europejczyk, zdobywając kraje zamor
skie dla siebie, wciągał je równocześnie w orbitę stosunków mię
dzynarodowych. [...]
Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia
i Portugalia posiadają kolonialny obszar, trzydziestokrotnie więk
szy od ich posiadłości europejskich. Ale te kolonie dzięki pracy
i kapitałom, włożonym w nie przez ich metropolie, zaczynąją się
coraz silniej wybijać na czoło gospodarczego życia. A obok stoi
Ameryka.
Dzieje się zaś to wtedy, gdy pokój zamykąjący wielką wojnę nie
rozwiązał owej sprzeczności, o której mówiłem na wstępie. Nawet
po wojnie przyszedł okres pewnego zaciśnięcia na zasadzie teryto
rialnej. A przecież internacjonalizacja życia gospodarczego stała
się koniecznością świata nie od dziś i nie od wczoraj dopiero. A czy
w procesie, odbywającym się u podstaw współczesnego nam
ustroju państwowego, nie widać również pewnych równoległych
tendencji, skoro element zawodowości znajduje tyle stycznych
punktów wszędzie pomimo slupów granicznych? A jednak czy na
wet wówczas, przy jak najdalszym rozszerzeniu tej platformy mię
dzynarodowej, stracą coś na swej potężnej sile walory narodowe,
oparte o wielowiekową tradycję dążeń i walk? Wszak wojna, nie
załatwiając coraz bardziej narzucających się światu problemów
internacjonalizacji, przyniosła równocześnie z sobą rozbudzenie
świadomości narodowej i stworzyła pod tym względem nowe za
gadnienia, nie usuwąjąc bez reszty dawniejszych. 1 tu mimo woli
nasuwa się na myśl Amerykanin Backer, który w wydanych pamięt
nikach Prezydenta Wilsona71 dąje wjraz zdziwieniu czy przeraże
niu w tych słowach: „Tak wielu rzeczy nie widziały oczy Ameryki
z powodu jej braku znajomości spraw europejskich, potęgi europej
skich tradycji”. A tu wolno zapytać: czy nie ma tych tradycji
i w innych częściach świata? A czy Ameryka nie ma już także dzi
siaj swojej historii, swoich wojen, swoich politycznych programów?
Tak zatem wobec idącej przez świat prawem ewolucji interna
cjonalizacji staje twarzą w twarz stary problem narodowościowy,
choć może w nowych kształtach, a na pewno o wzmożonej sile. Dla

PROBLEM EUROPEJSKI

137

Europy jest to położenie szczególnie poważne, a to raz z przyczyn
tkwiących w istocie tego położenia, po wtóre zaś, z powodu wystą
pienia potężnych nowych konkurentów na arenie międzynarodo
wej. Świadomość tego stanu rzeczy szuka różnych dróg ku jakie
muś porozumieniu mimo slupów granicznych. Odszukać można jej
ślady w tak częstym wiązaniu traktatów handlowych z traktatami
sojuszniczymi albo tak dziś modnymi traktatami przyjaźni. Ale te
połowiczne sposoby zaczynają coraz bardziej nie wystarczać. Rów
nocześnie koncepcja powszechnego związku narodów w duchu
Wilsonowskim okazuje się z każdym dniem coraz więcej jako jesz
cze przedwczesna. Dlatego zaczyna torować sobie drogę przekona
nie, że Europa, wyczerpana wielką wojną, zagrożona spadnięciem
do roli gospodarczego wasala Ameryki, widząca budzące się ruchy
panarabski i panazajatycki, groźne dla jej wpływów w Afryce
i Azji - będzie musiala poddać rewizji swoje wewnętrzne stosunki.
Może z dążności do złagodzenia kontrastów wyłaniać się poczną
naprawdę jakieś większe twory państwowe, może części świata
zwolna przekształcać się zaczną z pojęcia czysto geograficznego
na pojęcia o treści politycznej. A wiadomo, że ten problem, ujęty ze
stanowiska europejskiego, podjął w ostatnich czasach jeden
z nąjwybitniejszych mężów stanu zachodniej Europy. Trudności
wysuwają się i liczne, i wielkie, aby choć tylko wskazać Rosję So
wiecką z jednej, a Wielką Brytanię z drugiej strony, albo na niewspólmierność siły gospodarczej poszczególnych państw europej
skich. Ale wiemy, że historia już nieraz świadczyła znanemu ludo
wemu powiedzeniu, że „mus - to jest wielki pan”. Nacisk rzeczywi
stości, faktów - jednym słowem, konieczność położenia - już nie
raz upraszczała zawile zresztą problemy.
Zaczyna wyglądać tak, jak gdyby formował się proces przeoczo
ny przez Wilsona w jego koncepcji, a oznaczający przejściowe sta
dium do jakiegoś może kiedyś, w dalekiej przyszłości, powszechne
go związku państw. 1 dlatego należy ten proces śledzić z natężoną
uwagą, a przede wszystkim wszelkie jego gospodarcze symptomy,
bo nie ulega wątpliwości, że pierwsze próby urzeczywistnienia tych
pomysłów będą się odbywać na terenie gospodarczym. Nie trzeba
tylko przyciemniać sobie tego procesu takimi lub innymi względami
politycznymi. Trzeba na niego spojrzeć rzeczowo, przede wszyst
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kim w świetle analizy cyfrowej, a wtedy się okaże, że jest on tylko
jedną z wielu konsekwencji współczesnego rozwoju gospodarczego
świata. A choćbyśmy w tym procesie chcieli widzieć tylko budzącą
się potrzebę konsolidacji europejskiej dla obrony swego stanu po
siadania, to nie zapominajmy, że nawet i wtedy idzie gra o wielkie
wartości. Bo po tych wielkich i dalekich szlakach handlowych szła
i idzie także kultura europejska. Chodzi o to, by nie zagasły jej
prastare ogniska. Problem europejski zatem - to problem nie tylko
aktualny i nie tylko interesujący. Problem europejski w swej dzi
siejszej formie - to zagadnienie bytu i przyszłości starej europej
skiej kultury.

Przypisy
I Chodzi tu o wydarzenia z 1911, kiedy to w Maroku wybuchł bunt przeciw profrancuskiemu sułtanowi Mulaj Hafidowi, wskutek czego Francuzi zdecydowali się
wysłać ekspedycję wojskową, czym przekroczyli postanowienia konferencji w Algeci
ras (1906). Tę sytuację postanowiły wykorzystać Niemcy, które dzięki demonstracji
wojskowej (wpłynięcie niemieckiej kanonierki do Agadriu), doprowadziły do porozu
mienia francusko-niemieckiego, które przewidywało uznanie przez Niemcy protekto
ratu francuskiego w Maroku, w zamian za co II Rzesza otrzymała część francuskiego
Konga oraz liczne przywileje i koncesje handlowe w Maroku.
II Konferencja w Algeciras odbyła się 16 stycznia 1906, poświęcona był spra
wie Maroka, uczestniczyli w niej przedstawiciele 13 państw, gdzie formalnie
potwierdzono niepodległość państwa marokańskiego, wyznaczono szereg reform,
które winny być przeprowadzone w Maroku pod nadzorem głównie francuskohiszpańskim. Była wielką porażką dyplomacji niemieckiej, której nie udało się
uczynić wyłomu w entente cardinale ani uzyskać większych koncesji w Maroku,
co zostało zmienione dopiero w 1911 w wyniku incydentu w Agadirze.
III W 1898 rząd Rzeszy wydzierżawi! port Kiau czou (nad Morzem Żółtym) od
Chin na okres stuletni, jednakże teren ten Niemcy utraciły na skutek interwencji
Japońskiej w 1914.
Budowa kolei bagdadzkiej rozpoczęła się w 1903, w pierwotnym zamyśle miała
połączyć Berlin z Zatoką Perską, była wyrazem budzących się projektów kolonial
nych II Rzeszy. Budowa trwała do 1918 i ostatecznie połączyła Stambuł z Basrą.
v „Mitteleuropa" - niemiecka koncepcja geopolityczna, której założenia teo
retyczne zostały przedstawione w książce F. Naumanna Mitteleurope (1915),
w której postulował utworzenie związku państw lub państwa federalnego, które
obejmowałoby Niemcy i Austro-Węgry oraz tereny Prus Wschodnich, Galicji
i Królestwa Kongresowego, co zapewniałoby państwu niemieckiemu silne zaplecze
gospodarcze, zabezpieczenie od strony Rosji, a przez to dominację w Europie.
u Zob. przyp. nr III w tekście Trzy konstytucje.
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Garść uwag o naukach humanistycznych
Rozmyśląjąc nad naszą ustawą o ustroju szkolnictwa, zatrzymałem
się dłużej nad nauką obywatelstwa. Jest to rzeczą zrozumiałą ze
względu na moje kiedyś studia humanistyczne, a potem w szczegól
ności prawnicze. Zdaję sobie jasno sprawę z tego, że w zakresie
wychowania państwowo-obywatelskiego dziedzina nauk humani
stycznych musi się ze swej istoty wysunąć na czoło. Dzięki swemu
naukowemu przygotowaniu prawniczemu i rozmyślaniom nad tym
zagadnieniem w czasie, gdy stałem na czele resortu oświecenia
publicznego, spróbuję spojrzeć na to doniosłe zagadnienie z nauko
wą bezstronnością, a zarazem z poczuciem realizmu życiowego.
I. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, odnosi się do sposobu prze
prowadzenia wychowania państwowo-obywatelskiego w szkole.
Otóż nie wystarczy do tego nauczania jednego czy więcej przed
miotów z powyższego zakresu. Taka nauka może dać tylko pewien
uporządkowany zasób wiadomości, czyli mieć tylko znaczenie
uzupełniające, względnie ujmujące dydaktyczną stronę zagadnie
nia w pewną całość. Nie jest jednak w stanie rozwiązać samego
zadania w rozumieniu praktycznych życiowo konsekwencji, czyli
odpowiedzieć wymaganiom wychowawczym pod tym względem.
Chcąc zaś ten cel osiągnąć, należy przesunąć zagadnienie na
platformę psychologiczną. Chodzi w tym wypadku o ciągle, stale
i konsekwentne nastawianie umysłów i urabianie dusz młodzieży
w kierunku państwowo-obywatelskim. Praca nad tym musi być
rozłożona programowo i celowo na cały okres nauki oraz dostoso
wana do rodzaju szkoły, stopnia nauki i jakości młodzieży, ponie
waż ów instrument humanistyczny będzie musial posługiwać się
inaczej wybranymi i dostosowanymi środkami i w odmiennym za
kresie w szkole powszechnej a w szkole średniej, w szkole ogólno
kształcącej a w szkole innego typu. W te delikatne odcienie pro
gramowe nie będę, oczywiście, wchodzić. Będę się starał ująć to
zagadnienie tylko ze stanowiska zasadniczego.

II. Literatura i historia starożytna. Śmiem twierdzić stanowczo,
że nie ma może drugiej literatury i drugiej kultury na świecie, któ-
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rej oblicze byłoby bardziej państwowe, jak właśnie klasyczna. Wy
pływa to z nastawienia tej literatury do życia. Jest w niej kult pod
porządkowania jednostkowych ambicji celom państwowym. Zdanie
Cycerona1, iż ludzie są śmiertelni, a rzeczpospolita nieśmiertelna,
nie jest tylko jakimś przypadkowym frazesem w tej literaturze. Nie
będzie przesadą, jeżeli się powie, iż prawie nie ma jednej strony
u Liwiusza11 czy Cycerona, która by nie tchnęła wprost tą ideą.
Wziąć np. takie De officiis Cycerona. Ale nie tylko u historyków
i moralistów. To samo jest i w literaturze pięknej: wszak Eneida
Wergiliusza"' jest hymnem krzepnącej w nowe siły w czasach Au
gusta1'' państwowości rzymskiej. A owych sześć tzw. ód rzymskich
Horacego'! Przecież służą one również idei regeneracji społeczeń
stwa rzymskiego, działając dziś jeszcze potężną silą swojej wyjąt
kowej ekspresji. A ile już wprost mądrości politycznej sączy się do
dusz i mózgów z dziel Tacytowych! Ale to wszystko Rzym, a w nim
naród trzeźwych prawników i administratorów. Jednak spotykamy
się z czymś podobnym także, gdy się sięgnie do starożytnej Grecji,
gdzie mimo indywidualizmu, tak charakterystycznego dla narodu
greckiego, myśl państwowa odnosiła zwycięstwo pod Maratonem
czy Salaminą. Przecież nie byłoby możliwe bez odpowiedniej ide
ologii, którą też w literaturze greckiej odnajdujemy.
Według sprawozdań dziennikarskich miał któryś z posłów po
wiedzieć podczas jednej z debat szkolnych w naszym sejmie, że
„w dziedzinie wychowania państwa liberalne chętnie popierały
preponderencję literackiej kultury antycznej, klasycznej, gdyż ten
rodzaj kultury utrzymywał szerokie warstwy w przyzwoitej odległo
ści od zagadnień życia gospodarczego, zmonopolizowanego w rękach
uprzywilejowanych sfer. Wojna światowa wstrząsnęła posadami
liberalno-demokratycznymi ustroju i rozpoczęły się dziejowe pro
cesy, u których mety znajduje się niewątpliwie typ państwa uspo
łecznionego".
Nie wiem, oczywiście, na ile prasa oddala dokładnie treść tej
mowy, ale pozwolę sobie co do tego na następującą uwagę: gdy
przed kilku laty pruskie ministerstwo oświaty zastanawiało się nad
wychowaniem państwowym („staatsbürgerliche Erziehung”), to nie
znalazło lepszej lektury nad czytanie w szkołach średnich arystotelesowskiej Polityki. 1 co ciekawe, podjęto to tam jako „erzieherisch
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besonder wertvolle Ergänzung" odpowiedniej lektury Platona71.
A przecież liberalizm nawet w okresie swego największego natęże
nia nie zdołał się w Prusach nigdy zakorzenić tak głęboko, jak
w innych państwach, a już w każdym razie ówczesnych socjal
demokratycznych rządców republiki pruskiej nikt chyba o libera
lizm posądzać nie może! W greckiej literaturze pięknej ta myśl
państwowa znalazła też wielokrotnie swój potężny wyraz, aby tylko
przytoczyć ofiarę Ifigenii Eurypidesowej™. Fachowi znawcy tej
literatury potrafiliby tę jej stronę przedstawić tylko w zakresie swej
skromnej znajomości tego przedmiotu albo przytoczyć luźne,
a jednak jak bardzo wymowne przykłady! A dodajmy do tego ów
kult wybitnych jednostek kierujących życiem państwowym, który
tak wciąż i w przebogatej mnogości form przejawia się poprzez
literaturę starożytną. Jaką wartość pedagogiczną pod tym wzglę
dem ma lektura np. takiego Plutarcha™1, wystarczy powiedzieć, że
kształcili się na nim i książęta odrodzenia, i wolnomyśliciel Rous
seau“, i znany pedagog Pestalozzix, a młody Kościuszko111 stawiał
sobie pod jej wpływem za wzór postać Tymoleona™. To samo odno
si się do Neposa™.
Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo uważam, że trzeba ideę
państwowo-obywatelską stopniowo, ale trwale wlewać w dusze
młodzieży, zaczynając gdzieś od legend, tak licznych na gruncie
starożytnego Rzymu, a mąjących wybitny charakter państwowy, aż
poprzez odpowiednią lekturę autorów. Tak sobie wyobrażam ubija
nie placu dla specjalnej już nauki o państwie i o obowiązkach
względem niego. Zresztą niech mnie wyręczy nie liberał, ale angiel
ski mąż stanu, człowiek praktyki, Baldwin™, który w obecnym
gabinecie podważył dotychczasowe podstawy liberalizmu ekono
micznego Wielkiej Brytanii. W swej mowie, 8 stycznia 1926 roku,
powiedział tak między innymi: „Polityk powinien dążyć do tego, aby
jak rzeźbiarz ogarnąć ciało w jego całości: powinien być przejęty
zmysłem historycznym aż do szpiku kości! Nie na próżno Europa
Zachodnia została wykuta na kowadle Rzymu. A któż powiedzieć
zdoła, ileśmy winni tym długim latom rzymskiego prawa, rzymskiej
karności, rzymskiej wiary i uczestnictwu w życiu wielkiego impe
rium?
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Według mego zdania osobliwa i nąjwięcej uderzająca silą cha
rakteru rzymskiego mieści się w słowach píelas i gravitas. To są
właśnie podstawy patriotyzmu, który jedynie mógł dźwignąć ogrom
imperium - patriotyzmu wrodzonego, siły rozpędowej o nieobli
czalnej potędze. Patriotyzm ten był jednak tak wzniosły, że nigdy
się nim nie popisywano, nigdy nie szukano za niego najmniejszej
nagrody, lecz przyjmowano go jako rzecz naturalną, na którą bra
kło nawet osobnego słowa, aby ją wyrazić.
Niezawodnie nawet początkujący, który próbuje tłumaczyć z ję
zyka greckiego lub łacińskiego na angielski lub odwrotnie, musi
zauważyć, że o wiele mniej słów potrzeba w językach starożytnych,
aby wyrazić te same myśli. Przygnębiąjące jest stwierdzenie, że my
wypowiadamy w dziesięciu wierszach to, co Rzymianin powiedział
w pięciu.
Jeśli mi wolno teraz wtrącić nutę osobistą, to myślę, że zawdzię
czam studiom klasycznym zmysł proporcji, skalę wartości i głębo
kie poszanowanie dla prawdziwości słów - wszystko to było mi
użyteczne w przeciągu całego mego życia. Jeżeli dodam do tego to
szczęście, jakie we mnie stale budzi niepokalane piękno łaciny
i greki i mnóstwo obrazów, jakie one wywołują w moim umyśle, to
zrozumiecie, że zaciągnąłem wobec studiów mojej młodości dług
zbyt wielki, bym się mógł spodziewać, że go kiedykolwiek spłacę.
Przypominam sobie dobrze pierwsze wybory, do których stanąłem.
Gdy wracałem do siebie wieczorem po tych orgiach, rzadko kiedy
kładłem się spać, zanim nie przeczytałem jakiegoś ustępu z Odysei,
z Eneidy lub ód Horacego. Uzyskałem wynik, którego pragnąłem, że
mimo porażki przeszedłem przez ogień, a dym ognia nie pozostał
mi na szatach. Przyjęty do Izby Gmin po wyborach uzupelniąjących, wszedłem całkowicie w wir życia politycznego. Posiadanie
zmysłu proporcji, skali wartości i poszanowanie dla prawdziwości
słów pomogło mi ogromnie w kształtowaniu sądu politycznego.
Zmysł proporcji umożliwił mi tworzenie równania osobowego z jed
nostek wybitnych lub przeciętnych, które należą do Izby Gmin. Skala
wartości była mi bardzo użyteczna w ocenie mów i artykułów
i oszczędziła mi wiele czasu, który byłbym stracił, gdybym był czołem
bil przed bożyszczami targowiska. Poszanowanie prawdziwości słów
było mi wielce pomocne w odsłanianiu kłamstw i dwuznaczników,
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jakie sadowią się na zasadzce wśród tropikalnej wegetacji krasomówstwa - i starałem się sam mówić w sposób prosty, niedwuznaczny.
Pozwólcie mi dodać krótkie zdanie: każdy kierownik polityki po
winien umieć na pamięć Rycerzy™, gdyż nie ma prawd politycz
nych głębszych od tych, które kielbaśnik rzuca ustawicznie
w twarz Kleonowi™.
Chcialbym przypomnieć panom nagrobek dla Ateńczyków, któ
rzy zginęli pod Platejami; wiersze te mogłyby być napisane dla
naszej młodzieży, która spieszyła na równiny Flandrii z końcem
sierpnia przed jedenastu laty”.
Posłuchajmy z kolei byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych
Kalwina Coolidge'axv'", który w roku 1924 poruszył również oma
wiane zagadnienie w mowie, wygłoszonej na Uniwersytecie Pensyl
wańskim: „Głównym celem szkoły jest wytknięcie ideału, głównym
jej obowiązkiem kształtowanie charakteru.
Jakże możemy wylegitymować formy rządu rzeczpospolitej?
Skąd weźmiemy przykłady dla naszego patriotyzmu? Do kogo
zwrócimy się, by upewnić ciągłość ofiarności, która zapewniała
postęp cywilizacji? Teraźniejszość nie może odpowiadać na nasze
wezwanie: zwracajmy się przeto do przeszłości. Nie ma wspanial
szych przykładów heroizmu nad Leonidasa™11 pod Termopilami
lub Horacjusza™ na Moście Palowym. Z całego piśmiennictwa
greckiego i rzymskiego wieje wielki duch patriotyzmu, zarówno
w rozmyślaniach mężów stan, jak i w rozkazach wodzów wojsk.
Świat tylko co uznał silę i słuszność idei demokratycznej - nie
nowy to jednak ideał. Liczne narody przewidziały go przed wiekami
i ludzie myśleli, że mógłby rozkwitnąć w Europie i Ameryce właśnie
dlatego, że ten ideał po części już był urzeczywistniony w Grecji
i w Rzymie. Dzieje tych państw wykazują wymownie, że ich postępy
były owocem wierności obywateli dla ich ideału - one wyobrażają
również, może jeszcze wymowniej, upadek i smutny los ciążący na
narodzie, który zdradza te zasady.
Hart stwarza nie jedna chwila - jest on wynikiem długiego ćwi
czenia. Dotąd ten hart był w nas i prowadził nas do dobrobytu,
zawdzięczamy mu wielkie i wspaniale dzieła. Szkolnictwo powinno
podtrzymać w nas tę silę bezcenną, która jest stróżem naszego
ideału: zrodziła się ona z ducha dziel klasycznych Grecji i Rzymu.
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Wszyscy wierzący w sztukę, piśmiennictwo, w naukę Ameryki, po
winni je pielęgnować, pielęgnując szkolnictwo, które je wytworzyło”.
A teraz przejdźmy do dalszych uwag.
Tam, gdzie będzie możliwe kształcenie na oryginalnej lekturze,
to bardzo dobrze, gdzie zaś tego nie da się zrobić, tam trzeba bę
dzie podsunąć odpowiednią lekturę w przekładach. W obu jednak
przypadkach przemawiać powinni do ucznia, jak do cytowanego
polityka angielskiego i do każdego z nas, dziś dojrzali pisarze,
indywidua, choćby tylko Nepos i Owidiusz’“ w czteroletnim gimna
zjum, Cycero, Wergiliusz i Horacy w dwuletnim liceum klasycznym,
nie bezosobiste wycinanki na temat tak zwanych „realiów”, z któ
rych składa się kultura. Nauka realiów, lansowana za przykładem
Niemiec w gimnazjach austriackich i rosyjskich w latach 18951905, na Zachodzie została zredukowana do minimum. Proszę za
to popatrzeć, ilu autorów czyta się w gimnazjach francuskich,
belgijskich, angielskich, niemieckich! Cóż z tego bowiem, że nasz
uczeń będzie znal łacińskie nazwy wszystkich części okrętu, roz
maitych rodzajów obuwia, koron honorowych w wojsku rzymskim
(niby naszych orderów) itp., jeżeli nie spojrzy nigdy twarzą w twarz
żywemu człowiekowi, który podzielił się z nim swoją wiedzą
i swoimi uczuciami? Tylko autorów się pamięta w życiu, ustępów
z czytanek i wypisów nie. Zdarza się, że uczeń zna potem realia
rzymskie tam, gdzie nie potrzebuje znać odpowiednich realiów
polskich. To chyba najjaskrawszy dowód zbyteczności tamtej wie
dzy. Humanizm to nauka o żywych ludziach, a nie martwych

rzeczach.
III. Literatura i historia nowożytna. Równolegle do nakreślonego
wyzyskania literatury i historii starożytnej należy podobnie postę
pować przy odnośnej lekturze nowożytnej (w szerokim tego słowa
znaczeniu). Każda z nich - francuska czy niemiecka, czy nasza
polska - to niewyczerpane wprost źródło pod tym względem. Od
legend czy pieśni ludowej poczynając, poprzez rycerską poezję aż
do jej klasycznych tworów; od Chanson de Roland™ do Cyda™'
choćby tylko, od Siegfrieda™11 z Nibelungenlied do Egmonta™'1
Goethego, nie mówiąc o wyborze mniejszych rzeczy w rodzaju
Kórneraxxv czy Lenaua’™, autora Polenlieder, albo np. pewne
ustępy z rozważnego Monteskiusza™11.
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A nasza polska literatura! Wszak w kontraście do naszej rzeczy
wistości historycznej właśnie nasza literatura polityczna w swych
najlepszych przedstawicielach była ostoją myśli państwowej od
Ostroroga’™1" i Modrzewskiego’0™ poprzez Skargę10“ aż do Konar
skiego’0™, Leszczyńskiego’0™', Staszica’0™“ i Kołłątaja’0™7. Czyż
bez tego jej kultu dla idei państwowej byłoby możliwe odrodzenie
w okresie Sejmu Czteroletniego, uwieńczone Konstytucją 3 Mąja,
a potem powstanie kościuszkowskie i legiony? A Odprawa postów
greckich Kochanowskiego’0™, ta - jak ktoś powiedział - w polską
mowę ujęta tragedia grecka! Wszak wielki i mądry Batory’0™1 od
niósł nią zwycięstwo moralne w przededniu wyprawy na Moskwę,
by poprowadzić naród do zwycięstwa orężnego.
Chodzi o wydobycie z tej literatury pierwiastków działających na
urabianie psychiki w kierunku państwowo-obywatelskim. A do tego
trzeba dopiero dołożyć nasze najnowsze dzieje: formowanie się
państwa na przełomie lat 1918/19, podpalonego na wszystkich
czterech rogach niż zwycięstwo, odniesione w 1920 roku. Nie się
ganie do metafizyki cudu, ale pokazanie, jak wówczas Wódz wydo
był z narodu nieprawdopodobny wysiłek zbiorowy, wlał w niego
myśl państwową i jak naród pchnął zwycięsko swe losy na wskaza
ne sobie szlaki dziejowe.
IV. Musimy sobie zdać jasno sprawę, że nauki humanistyczne są
właśnie terenem ideowego przygotowania wychowania państwowo-obywatelskiego. Matematyka i nauki przyrodnicze

kształcą umysł lub prowadzą w świat zjawisk fizycznych i w stronę
techniczną życia. Wielkie to ich i bardzo pożyteczne zadanie. Gdy
jednak chodzi o wychowanie państwowo-obywatelskie, to u jego
podłoża musi tkwić idea, ale tak potężna i głęboka, by w płynnym
i wciąż się zmieniającym zbiorowym życiu państwowym służyła za
stalą busolę, za stalą wartość, wystarczającą na użytek codzienny,
ale także i przede wszystkim na ciężkie chwile burz dziejowych,
gdy trzeba państwu poświęcić wszystko bez wahania, nie wyłącza
jąc życia. Marszalek Fochxxxv" był z zawodu inżynierem. Gdy jesz
cze jako profesor École de Guerre w dwu swoich dziełach wyraził
zapatrywanie, że w decydujących chwilach, mimo dzisiejszej tech
niki wojennej, „1’ésprit domine la matière", ściągnął burzę na swoją
głowę. Uważano go za metafizyka w strategii. Przypomniał mu
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potem po wielu latach po odniesionym zwycięstwie Rajmund Poincaréxxxvnl, podnosząc, że było mu dane przez czyn dowieść praw
dziwości tego swojego poglądu. Ale marszałek Foch był wychowan
kiem liceum, gdzie nauki humanistyczne, sięgając swymi korze
niami aż w świat ideologii literatury starożytnej, nauczyły go rozu
mieć potęgę ducha ludzkiego, skąd bierze swój początek siła mo
ralna, prowadząca do tego, że gdy się wszystko wali i wszystko
zawodzi, gdy nad głowami szaleje groza potężnych i niszczących
środków nowoczesnej techniki, że wtedy, aby ją przetrzymać
i zwyciężyć, trzeba naprawdę, by „l'esprit domine la matière".
Wszak ta sama myśl tkwi w tych słowach Marszalka Piłsudskie
go™^ (¡fok ]92oy „Siła i kierunek frontu wewnętrznego w stosunku
do toczonej wojny stanowi często znacznie więcej niż siła i wartość
samego wojska".
Dlatego to dział nauk humanistycznych ma takie wielkie zna
czenie dla spraw wychowania państwowo-obywatelskiego. Nie tylko
wielkie, ale pierwszorzędne. Szkoła winna urabiać z ich pomocą
dusze, a uniwersytety przygotowywać tych, którzy to dzieło ura
biania dusz w szkołach mają urzeczywistniać.
Spojrzałem na zagadnienie organizacji studiów humanistycz
nych z jednego tylko punktu widzenia, mianowicie ze stanowiska
wychowania państwowo-obywatelskiego. Mój zawód prawnika
i profesora prawa publicznego dawał mi legitymację tylko do zaję
cia tego jedynego stanowiska. Inne strony zagadnienia muszę po
zostawić fachowcom. Ale ten mój specjalny punkt widzenia musial
mnie poprowadzić nieco bardziej w głąb zagadnienia. Szedłem po
drodze, którą mi wskazywało moje sumienie obywatelskie. Utwier
dzała zaś mnie w przekonaniu, że nie błądzę, ta okoliczność, że
widziałem się w swych rozumowaniach wciąż na linii, zachowują
cej ciągłość rozwojową naszej narodowej kultury. A ona przecież
sięga do tych wartości, z których się zrodziła przed wiekami zasada
rzymska: Salus rei publicae suprema lex esto.

Przypisy
1 Marcus Tullius Cicero (106-43 p.n.e.), rzymski filozof i polityk. Mło
dość spędził na podróżach i nauce, kształcił się z zakresu prawa u Lucjusza
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Lucyniusza Krassusa i Marka Antoniusza oraz pobierał nauki z filozofii (m.in.
u Filona z Larysy, Antiocha z Askalonu, Malona). W 77 p.n.e. Cyceron rozpoczął
karierę urzędniczą i polityczną, co wkrótce zaowocowało objęciem przez niego
urzędu konsula. W czasie pełnienia obowiązków konsula Cyceron zwalczył tzw.
spisek Katyliny. Z przekonań był republikaninem, przez co był przeciwnikiem
politycznym Juliusza Cezara i później Oktawiana Augusta. Za panowania Augusta
został wyjęty spod prawa i wkrótce zamordowany. Jest uważany za przedstawi
ciela stoicyzmu oraz jednego z ważniejszych teoretyków prawa naturalnego, które
- niejako zapisane w rozumie człowieka - wskazywało mu idee moralne. Idąc za
swymi naturalnymi skłonnościami, człowiek dąży do życia we wspólnocie, której
nąjważniejszą formą jest państwo, posiadające możliwość tworzenia norm pozy
tywnych. Jest autorem wielu mów m.in.: In Catilinam I-IV, Pro SuUa, traktatów
filozoficznych i politycznych m.in.: De Officiis, De Republica, Paradoxa Stoicorum.
" Tytus Liwiusz (59 p.n.e.-17 n.e.), historyk rzymski, z wykształcenia byl
retorem, ok. r. 30 p.n.e. zamieszka! w Patavium (dzisiejsza Padwa), gdzie zajmo
wał się pisarstwem i nauką retoryki. Autor monumentalnej Historii Rzymu,
opisującej dzieje Rzymu od założenia aż do 9 r. n.e.
111 Publius Vergilius Maro - Wergiliusz (70-19 p.n.e.), kształcił się
w Cremonie, Mediolanie i w Rzymie, gdzie studiował retorykę, medycynę i astro
nomię. W Rzymie byl pod silnym wpływem grupy poetów pochodzących z Galii
Nadpadyjskiej, następnie związał się z grupą poetów skupionych wokół Gąjusza
Mecenasa. Jego nąjwiększe dzieło Eneida nie zostało dokończone i wedle jego
życzenia miało być niepublikowane. Oprócz Eneidy napisał również Bukoliki
i Georgiki.
K Oktawian August (63 p.n.e.-14 n.e.), pierwszy cesarz Rzymu, byl wnu
kiem siostry Juliusza Cezara, po jego zamordowaniu sprzymierzył się z Markiem
Antoniuszem, tworząc wraz z nim i Lepidusem tzw. triumwirat. Po zwycięstwie
nad zabójcami Cezara pod Filippi (42 p.n.e.), wybuchła wojna pomiędzy Oktawia
nem a Markiem Antoniuszem, którą Marek Antoniusz przegrał wskutek klęski pod
Akcjum (31 p.n.e.). W 27 r. p.n.e. Senat rzymski obrał Oktawiana Augusta Cesa
rzem, co zakończyło formalnie okres republiki rzymskiej. Oktawian przeprowadził
szereg reform: zlikwidował Zgromadzenie Ludowe, ograniczył rolę Senatu, ponad
to wprowadził wiele zmian w administracji i armii oraz dokonał wielu podbojów,
powiększąjąc imperium rzymskie o Egipt, Dalmację i Panonię. Ząjmowal się
również twórczością literacką, jednak do dzisiejszych czasów przetrwał tylko
jeden jego utwór: Index rerum a se gestarum.
v Quintus Horatius Flaccus - Horacy (65-8 p.n.e.), poeta rzymski,
syn wyzwoleńca Apulii. Dzięki ojcu Horacy mógł studiować w Rzymie i Grecji filozofię i grekę; po zabójstwie Cezara służył na ochotnika w armii Brutusa. Po
jego klęsce pod Filippi (42 p.n.e.), zbiegi z Italii. Powrócił dopiero po amnestii
ogłoszonej przez Augusta. Dzięki wstawiennictwu Wergliusza, protektorem Hora
cego został Gąjusz Mecenas, który wprowadził go na dwór cesarski. Napisał m.in.:
Epody, Satyry i Pieśni.
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Platon (wiaśc. Aristokles, 427-347 p.n.e.), grecki filozof, pochodził
z rodziny arystokratycznej, początkowo odebrał klasyczne greckie wychowanie,
polegąjące na kształceniu ducha i ciała. W wieku 20 lat zetknął się z Sokratesem,
który stal się jego nauczycielem. Po śmierci Sokratesa (399 p.n.e.), Platon wyje
chał z Aten do Syrakuz na dwór Dionizosa Starszego, z którego szwagrem Dionem
był zaprzyjaźniony. Po powrocie do Aten, Platon założył Akademię (387 p.n.e.),
jeszcze dwukrotnie wyjeżdżał do Syrakuz. W przeciwieństwie do swojego mistrza
Sokratesa, Platon pozostawił po sobie pisma w postaci dialogów, nąjważniejsze
z nich to: Państwo, Gorgiasz, Uczta, Fedon, Obrona Sokratesa, Kmajos, które
są wykładem po części filozofii Sokratesa, a w części samego Platona. Pozostawił
również zbiór Listów, w głównej mierze dotyczących relacji Platona z dworem
syrakuzańskim.
™ Ifigenia - postać mityczna, bohaterka dziel Eurypidesa Ifigenia w Aulidze oraz Ifigenia w Taurydzie. Wedle mitologii była córką Agamemnona, która
miała zostać złożona przez ojca w ofierze Artemidzie w zamian za uwolnienie jego
okrętów, zatrzymanych przez boginię za zabicie przez Agamemmnona poświęco
nej jej lani. Artemida porywa Ifigenię i przenosi ją do Taurydy (Krym), gdzie
Ifigenia, zgodnie ze zwyczajem, musiala składać w ofierze Artemidzie wszystkich
przybyłych do Taurydy cudzoziemców. Ifigenia uciekla z Taurydy po tym, jak
poznała swojego brata Orestesa, który miał być przeznaczony na ofiarę. Rodzeń
stwo ucieklo z półwyspu i udało się do Attyki.
7,11 Plutarch z Cheronei (ok. 46-ok. 125), historyk i pisarz grecki. Pocho
dził z bogatej rodziny, kształcił się w Akademii Platońskiej oraz w Aleksandrii. Był
jednym z wychowawców Hadriana (przyszłego cesarza), za jego panowania pełnił
funkcję prokuratora Achai, natomiast w Cheronei założył własną szkolę filozo
ficzną - na wzór Akademii Platońskiej. Byl autorem tekstów etycznych, najsław
niejsze z nich to Moralia, oraz wielu biografii sławnych postaci starożytnej Grecji
i Rzymu: Żywoty równolegle, O szczęściu czy dzielności Aleksandra etc.
“ Zob. przyp. nr IX do tekstu Nadzwyczajne urzędy...
x Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), szwąjcarski pedagog i pi
sarz, twórca nowożytnego systemu nauczania początkowego, założyciel wielu
szkól ludowych i zakładów opieki nad sierotami. Twierdził, że nauczanie winno
być dopasowane do poziomu rozwoju dziecka i pomagać wychowankowi w prze
chodzeniu ze stanu natury do stanu społecznego oraz wyrobić w wychowanku
autonomię moralną. Ważniejsze prace: Abendstunde eines Einsiedlers (1780),
Leinhardund Gertrud (t. 1-4,1781-1887).
M Tadeusz Kościuszko (1746-1817). Kształcił się w Szkole Rycerskiej,
potem w Paryżu, gdzie początkowo uczył się w Akademii Malarstwa i Rzeźby,
a następnie zainteresował się sztuką fortyfikacji. W 1776 wyjechał do Stanów
^jednoczonych, gdzie szybko zrobił karierę, został głównym inżynierem armii
południowej, a w 1783 otrzymał nominację generalską. W roku 1784 powrócił do
krąju i osiadł w rodzimych Siechnowiczach. Po kilku latach Kościuszko wstąpił
ponownie do armii, gdzie otrzymał stopień generala-mąjora, po przystąpieniu
Stanisława Augusta do Targowicy opuścił wojsko i przeniósł się do Galicji. Po
przygotowaniach powstańczych, Kościuszko 24 III 1794 ogłosił akt powstania, co
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było początkiem insurekcji. Po początkowych sukcesach (bitwa pod Racławica
mi), Kościuszko został ciężko ranny w bitwie pod Maciejowicami (10 X) i trafił do
rosyjskiej niewoli, z której został zwolniony po śmierci carycy Katarzyny II. Póź
niej Kościuszko nie angażował się w sprawę niepodległości, wyjechał do Stanów
Zjednoczonych, a następnie do Francji. Sceptyczny wobec Napoleona, odmówił
dowodzenia legionami polskimi. Zmari w Szwąjcarii.
x" Tymoleon- wódz koryncki, opisany przez Plutarcha w Żywotach staw
nych mężów. W czasie wojen kartagińsko-syrakuzańskich zasłynął w bitwie pod
Krimissos (342 p.n.e.) - wciągnął wojska kartagińskie w zasadzkę, dzięki czemu
zdobył obóz kartagiński i liczne lupy.
x'" Korneliusz Nepos (99-24 p.n.e.), historyk rzymski, przyjaciel Cycerona
i Tytusa Pomponiusza Attyka, był jednym z pierwszych autorów biografii. Napisał
biografię Cycerona oraz wielu innych mężów rzymskich. Nąjważniejsze prace: De
excellentibus ducibus exterrarum gentium, De latinis historiéis oraz De viris
illustribus (O wybitnych mężach) - jedyne dotąd zachowane dzieło.
№ Stanley Baldwin (1867-1947), polityk i premier brytyjski. Ukończył
uniwersytet Cambridge, w latach 1908-1937 zasiadał w Izbie Gmin z ramienia
torysów. Pełnił wiele funkcji rządowych, byi: ministrem handlu (1921-1922),
kanclerzem skarbu (1822-1923) oraz dwukrotnie premierem (1924-1929 oraz
1935-1937). Wsławił się złamaniem strajku generalnego w 1926, ponadto był
inicjatorem wielu zmian prawnych ograniczających swobody związkowe, przyznał
prawa wyborcze wszystkim dorosłym kobietom. W polityce zagranicznej był kryty
kowany za swoją uległość w stosunku do odbudowujących swą pozycję Niemiec.
Wskazuje się też na jego duże znacznie w sprawie abdykacji Edwarda VIII. Od
1937 zasiadał w Izbie Lordów.
w Rycerze, komedia (424 p.n.e.) Arystofanesa będąca satyrą na demokrację
ateńską i Kleona - ateńskiego polityka.
Kleon (? - zm. 422 p.n.e.), wódz i polityk ateński, antagonista Peryklesa,
a po jego śmierci jedna z bardziej wpływowych postaci w ateńskiej polityce,
stronnik partii radykalnej i przeciwnik Sparty, opowiadał się za wojną z nią.
W 425 p.n.e. zwyciężył Spartan pod Pylos, natomiast sam poległ w dwa lata póź
niej w bitwie pod Amfipolis.
™‘John Calvin Coolidge (1872-1933), polityk amerykański i trzydziesty
prezydent USA, karierę polityczną rozpoczynał jako gubernator Messachusetts
(1918-1920), następnie pełnił urząd wiceprezydenta w czasie prezydentury W. G,
Hardinga (1920-1923), a po jego śmierci kandydował na stanowisko prezydenta
z ramienia partii republikańskiej. Jako prezydent (1923-1929) doprowadził do
szybkiego wzrostu gospodarczego, zakończonego tzw. wielkim kryzysem, był
zwolennikiem szybkiego odbudowania pozycji Niemiec po pierwszej wojnie świa
towej, dążył do ograniczenia imigracji do Stanów Zjednoczonych, m.in. poprzez
zmniejszanie kwot ¡migracyjnych.
x™ Leonidas - król spartański z rodu Agiatów, panował w latach 491-480
p.n.e., obrońca Termopili przed wojskami króla perskiego Kserksesa, których
bronił wraz z 300 wojownikami. Mieli wtedy zginąć wszyscy Spartanie. Na ich

150

WYCHOWANIE PAŃSTWOWO-OBYWATELSKIE...

cześć Symonides ułożył sławne epitafium: Przechodniu powiedz Spareie, że
leżymy tutaj, posłuszni jej prawom.
Horacjusz Kokles - bohater rzymski, według legendy początkowo
z dwoma towarzyszami, potem zaś sam miał bronić przejścia przez most palowy
(przez Tybr) przed całą armią Larsa Prosenny, króla etruskiego. Mostu bronił, aż
Rzymianie zdążyli zburzyć inne mosty, potem rzucił się do rzeki.
** Publius Ovidius Naso - Owidiusz (43 p.n.e.-17 n.e.), poeta rzym
ski. Początkowo studiował retorykę i miał zostać urzędnikiem, jednak cale swoje
życie poświęcił pisarstwu. W 8 r. n.e. z niewiadomych dotąd przyczyn został
skazany na wygnanie, wtedy udąje się Owidiusz do Tomis. Jego liczne prośby
o zniesienie banicji nie zostały nigdy wysłuchane, na wygnaniu pozostał do końca
życia. Był autorem m.in.: Metamorphoses, Ars amatoria, Epistulae ex Ponto.
Roland - hrabia Marchii Bretońskiej, w sierpniu 778 był dowódcą tylnej
straży armii Karola Wielkiego powracającej z Hiszpanii, która została zaatakowa
na przez baskijskich górali; Roland wraz ze swoimi żołnierzami zginął. Postać
Rolanda pojawia się m.in. w Pieśni o Rolandzie - nąjstarszym i najsłynniejszym
francuskim eposie rycerskim (z końca XI w.), wedle którego miał zginąć z ręki
Saracenów.
™' Cyd - przydomek rycerza kastyljjskiego Rodrigo Ruy Diaz de Vivar (ok.
1030-99), był dowódcą wojsk walczących z Maurami, po wstąpieniu na tron Alfon
sa VI - jego przeciwnika politycznego, musial opuścić dwór i najął się jako kondo
tier do armii mauretańskiej, jednak w końcu, po wielu staraniach, udało mu się
powrócić do łask króla. Bohater Poematu o Cydzie - nąjstarszego poematu
hiszpańskiego (1140).
xxl" Zygfryd - jedna z postaci mitologii germańskiej; dzięki zdobyciu skarbu
Nibelungów, posiada nadludzkie przymioty, zakochany w księżniczce Krunhildzie,
którą poślubił. Zabity podczas polowania przez Hagena, zazdrosnego o jego
chwalę. Bohater jednej z części Pierścienia Nibelungów Wagnera - Siegfried.
Egmont- tytułowy bohater tragedii Goethego (1787), wzorowany na
hrabim niderlandzkim Egmoncie Lamoral (1522-68), dowódcy wojskowego w służbie
Filipa II, skazanego na śmierć i ściętego w Brukseli.
™ Theodor Körner (1791-1813), niemiecki pisarz i żołnierz, urodzony
w Dreźnie, następnie zamieszkał w Wiedniu, gdzie zaprzyjaźni! się m.in. z W. von
Humboldtem oraz z W. von Schleglem, tam też napisał wiele wierszy, librett etc.
W 1813 wstąpił do korpusu ochotniczego Liitzowa, zginął na wojnie w wieku 22 lat.
x™ Nicolaus Lenau (1802-1850), poeta i pisarz austriacki, studiował na
uniwersytetach w Wiedniu i Bratysławie. W 1831 przeprowadził się do Stuttgartu,
gdzie opublikował tom poezji Gedichte (1832), w latach 30. XIX w. odbył podróż
do Stanów Zjednoczonych. Byi zwolennikiem idei rewolucyjnych, popierał Wiosnę
Ludów oraz polskie powstanie listopadowe, czego dal wyraz w Polenlieder
(1832). Popelnil samobójstwo. Autor wielu wierszy i poematów m.in. Faust
(1836), Savonarola (1837), Neuere Gedichte (1838) ciy Die Albigense (1842).
xxv11 Zob. przyp. nr XVII do tekstu Nadzwyczajne urzędy...
’utv"1 Jan Ostroróg (ok. 1435-1501), wojewoda poznański, pisarz polityczny,
doradca królewski. Urodzony w Ostrorogu, otrzymał rzetelne wykształcenie,
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studiował na uniwersytetach w Erfurcie oraz w Bolonii, gdzie uzyskał tytuł dokto
ra obojga praw. Ok 1461 powrócił na stale do Polski, pracował na dworze królew
skim, początkowo w kancelarii królewskiej, potem jako dyplomata. Bral udział
w rokowaniach z Krzyżakami podczas negocjacji pokoju toruńskiego, uczestniczył
w poselstwach do papieży: Pawła II i Piusa II. W krąju pełnił szereg urzędów, był
m.in.: kasztelanem międzyrzeckim (1465-1472), podskarbim koronnym (14721474) oraz kasztelanem poznańskim (1474-1500), a w 1501 został wojewodą
poznańskim. W swoich poglądach postulował wzmocnienie niezależności Polski
głównie względem papiestwa, zwalczał wpływy niemieckie, krytykował lokowanie
miast na prawie niemieckim, postulował równość wobec prawa. Jego dzieła to:
Peroratio domini Ostroróg coram dominio Apostolico (1467), Monumentum
de reipublicae ordinationem. (1447).
x*“ Zob. przyp. nr I do tekstu O stanowisko rządu.
1001 Zob. przyp. nr II do tekstu O stanowisko rządu.
’“xl Stanislaw Konarski (1700-1773), pisarz polityczny, pedagog, poeta.
W 1715 wstąpił do zakonu pijarów, następnie studiował m.in. we Francji
i w Niemczech, ukończył rzymskie Collegium Nazarenum. Po powrocie do Polski,
w latach 30. XVIII w. zajął się publicystyką polityczną, opublikował w 1733 dwie
rozprawy: Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim Sąsiadem o teraźniejszych
okolicznościach i Listy poufne. W tym też czasie Konarski był jednym z redakto
rów zbioru praw polskich pt. Volumina legum (1732-39). W okresie bezkrólewia
po śmierci Augusta II, opowiedział się jawnie po stronie Stanisława Leszczyń
skiego, m.in. współredagował manifest kolbuszowski, który był skierowany prze
ciw Augustowi III i obcej interwencji. W 1740 założył Collegium Nobilium - szkolę
dla młodzieży szlacheckiej - i był jej rektorem przez 25 lat. W latach 1755-1760
Konarski napisał swoje najsłynniejsze dzieło O skutecznym rad sposobie (17601763), które postulowało reformę ustroju parlamentarnego Rzeczypospolitej
poprzez m.in. zniesienie liberum veto. Za panowania Stanisława Augusta Konar
ski był związany z dworem królewskim, to m.in. z jego inicjatywy utworzono
Szkolę Rycerską. W 1765 zrezygnował z kierowania Collegium Nobilium, ostatni
okres życia Konarski spędził w celi zakonnej, nie udzielając się publicznie.
™11 Stanislaw Leszczyński (1977-1766), król Polski. Od 1699 piastował
urząd wojewody poznańskiego, po wybuchu wojny północnej i wkroczeniu wojsk
szwedzkich do Polski został wybrany królem Polski, lub raczej dyzpozytariuszem
korony, ostatecznie przeznaczonej dla Jakuba Sobieskiego (1704); podczas jego
panowania na terenie Polski toczyła się cały czas wojna północna, po klęsce
Szwedów pod Poltawą (1709) Leszczyński musial uciekać z krąju do Francji. Po
śmierci Augusta II, Leszczyński ponownie został wybrany królem, co wywołało
interwencję rosyjską, w wyniku której Leszczyński został zmuszony do zrzeczenia
się korony i wyjechał ponownie do Francji, gdzie jego zięć Ludwik XV uczynił go
władcą Lotaryngii. Zamieszkał tam aż do śmierci. Jest uważany za autora rozpra
wy Glos wolny wolność ubezpieczający (wyd. 1748), gdzie zawarty był program
poważnej reformy państwa, m.in. postulowano tam: zniesienie liberum veto,
wzmocnienie władzy centralnej oraz zniesienie poddaństwa chłopów.
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XJ0U" Stanisław Staszic (1755-1826), działacz oświeceniowy, filozof, tłu
macz, geograf, ksiądz. Urodzony w Pile, kształcił się w Poznaniu, w latach 17791781, odbył podróż do Francji i Niemiec. W latach 90. XVIII w. wyjeżdżał jeszcze
dwukrotnie w kilkuletnie podróże po Europie Zachodniej. Byi wychowawcą synów
kanclerza Andrzeja Zamojskiego, działał na rzecz poprawy położenia chłopów,
popierał reformy Sejmu Czteroletniego. W swoich poglądach politycznych zbliżo
ny był do fizjokratyzmu i panslawizmu. Od 1804 był prezesem Towarzystwa Przy
jaciół Nauk, a od 1815 zasiadał w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, był członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego, współorganizował
szkolę uniwersytecką w Warszawie oraz Szkolę Akademiczno-Górniczą w Kiel
cach. W latach 1816-1824 był dyrektorem generalnym Wydziału Przemysłu
i Kunsztów Królestwa Polskiego, odkrył złoża węgla w Dąbrowie Górniczej, wspie
rał rozwój przemysłu. Byi autorem m.in.: Przestrogi dla Polski (1780), O ziemorództwie gór dawnej Sarmacji, potem Polski (1805), O ziemorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815), Ród Ludzki (1819-1820).
w™ Hugo Kołłątaj (1750-1812), polityk i publicysta polityczny. Kształcił
się w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii, następnie stu
diował w Wiedniu, a potem w Rzymie, gdzie poznawał prawo i teologię oraz przyjął
święcenia kapłańskie. Po studiach powrócił do krąju, gdzie działał społecznie: był
członkiem Towarzystwa Ksiąg Elementarnych oraz Komisji Edukacji Narodowej,
z ramienia której zreformował Akademię Krakowską, której był rektorem w latach
1782-1786. W 1778 przeniósł się do Warszawy, gdzie zaangażował się w działal
ność polityczną, był jednym z przywódców Stronnictwa Patriotycznego w czasach
Sejmu Czteroletniego. Uważa się go za jednego z współautorów Konstytucji 3
Maja. Podczas konfederacji targowickiej przebywał w Dreźnie, był jednym z inicja
torów insurekcji kościuszkowskiej, podczas której zasiadał w Radzie Nąjwyższej
Narodowej; po upadku powstania uwięziony. W 1802 został wypuszczony z wię
zienia i udał się na Wołyń, gdzie zaangażował się w tworzenie Liceum Krzemie
nieckiego. W latach 1807-1808 był przetrzymywany w Moskwie z powodu podej
rzeń o kontakty z Napoleonem. Ostatnie lata spędził w Księstwie Warszawskim.
Napisał m.in. Prawo polityczne narodu polskiego (1790), O ustanowieniu
i upadku Konstytucji 3 Maja (1793), Uwagi nad tą częścią ziemi polskiej,
którą od Traktatu Tylżyckiego zwoi poczęto Księstwem Warszawskim (1808),
PorządekfUozoficzno-moralny (1810).
Jan Kochanowski (1530-1584), pisarz i poeta staropolski, studiował
na Akademii Krakowskiej, a następnie w Królewcu oraz w Padwie. Po licznych
podróżach powrócił do Polski, gdzie przebywał na dworze m.in. J. Firleja, a potem
Zygmunta Augusta. Na dworze królewskim pełnił funkcję sekretarza królewskiego,
jednak po elekcji Henryka Walezjusza Kochanowski przeniósł się na wieś do
Czarnolasu, gdzie prowadził życie ziemianina. Był autorem wielu utworów: Psał
terza Dawidów (1579), Odprawy postów greckich (wyst. w 1578), licznych
fraszek, pieśni m.in. Pieśni o spustoszeniu Podola, oraz cyklu Trenów - napisa
nych na cześć zmarłej córki Urszuli.
xxxvl Stefan Batory (1533-1586), książę Siedmiogrodu, po ucieczce Wale
zjusza zasiadł na tronie Polski jako mąż Anny Jagiellonki. Prowadził aktywną
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politykę wewnętrzną; zreformował wojsko (piechota wybraniecka) i sądownictwo.
W polityce zagranicznej skupił się głównie na kwestii odzyskania Inflant, w tym
celu zorganizował trzy wyprawy przeciw Hosji (1578), zdobywąjąc Polock, Wielkie
Luki i oblegąjąc Psków. Ostatecznie, 1582 zawarł rozejm z carem, w rezultacie
czego Polska odzyskała Inflanty.
xxxv"Ferdinand Foch (1851-1929), general francuski, marszałek Polski
i Wielkiej Brytanii. Od 1870 służył w piechocie, natomiast po ukończeniu akademii
wojskowej rozpoczął służbę w jednostce artyleryjskiej. Wykładał w École de Guer
re, a od 1908 był jej dyrektorem. Podczas wojny światowej odparł pierwsze ude
rzenie niemieckie nad Marną (1914). Od 1917 ząjmowal stanowisko szefa francu
skiego Sztabu Generalnego, a w 1918 został głównodowodzącym sil alianckich,
doprowadząjąc do kapitulacji Niemiec.
““M" Raymond Poincare (1860-1934), polityk francuski, premier i prezy
dent Francji. W latach 1877-1903 zasiadał w Izbie Deputowanych, natomiast
w latach 1903-1913 oraz w 1920 był członkiem Senatu. Od 1893 wielokrotnie
ząjmowal różne stanowiska ministerialne. W 1913 Poincaré został wybrany prezy
dentem i urząd ten sprawował do 1920. Po wojnie dwukrotnie jeszcze był premie
rem w latach 1922-1924, 1926-1929; opowiadał się za konsekwentną i twardą
polityką wobec pokonanych Niemiec.
xxx,x Zob. przyp. nr III do tekstu O stanowisko rządu.

NA POWROTNEJ FALI
Gdy się leży kilka długich miesięcy złożonym niemocą, to ma się
nie tylko czas, ale i potrzebę odbyć z sobą samym wieloraką spo
wiedź, porozmawiać z sobą, przemyśleć i siebie, i przeżytą rzeczy
wistość. Ale wówczas nie tylko przedziwnie jakoś wyrazista per
spektywa wstecz przesuwa się przed duszą, lecz znaczą się i jakieś
szlaki w dal, naprzód, nasuwąją się nieraz dręczące pytania. Oto
drobna kartka jednej z takich rozmów sam na sam. Może treść jej
jest nieco dorywcza czy chaotyczna, ale przetrawiona duchowo
w chwilach ocierania się już o wieczność.
Moje pokolenie miało za wychowawców jeszcze tych, którzy
bezpośrednio żyli w wielkim okresie europejskiego romantyzmu,
zachowali duchowy posmak współczesności z naszymi wielkimi
wieszczami, z mesjanizmem1, z towianizmem", z czasami, w któ
rych kiełkowały ziarna nauk filozoficznych Hoene-Wrońskiego"1.
Tkwiły w nich resztki Wiosny Ludów i żywe tradycje powstania
styczniowego. Dali oni naszej duszy pewną swoistą barwę, którą
bezwiednie odczuwaliśmy i widzieliśmy wszędzie, choćby nawet
w trylogii Sienkiewiczowskiej, gdzie nie tyle istniał dla nas Wiśniowiecki, Wołodyjowski, Kmicic czy Bohun, ile poszum rycerskich
skrzydeł, urok bohaterskiego wysiłku, potęga miłości, ofiary i po
święcenia. W dojrzałą zaś młodość wchodziliśmy znów w chwili,
gdy materialistyczna filozofia dochodziła do szczytów swoich
triumfów, gdy hasła społeczne, pracy organicznej, braterstwa
i pokoju rozbrzmiewały naokoło, a tamta epoka zdawała się ideowo
zapadać w niepowrotną nicość. Tak się zdawało. Tylko że ci, którzy
ulegli zewnętrznej sile tego włażenia, zapomnieli o wiekuistej,
nieprzerwanej apercepcji - indywidualnej i masowej - której dal
wyraz swego czasu Schiller1'' w tych słowach: „Wir sind Schuldner
vergangener Jahrhunderte”.
Kontrast ma to do siebie, że uderza zawsze swą wyrazistością,
ale kontrast bywa odwróceniem tylko punktu widzenia, podczas
gdy przedmiot zostaje ten sam. Na tym odwróceniu spojrzenia
polega rozwój, w tej zdolności zmiany perspektywy tkwi siła ducha
ludzkiego; ale już z samego faktu kontrastu wypływa również ko
nieczność istnienia pewnego stycznego punktu. I tu dotykamy
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zagadki ciągłości, mającej swe źródło w niezmiennym fakcie ducha
ludzkiego.
Idee zmieniające perspektywę są tylko jego emanacją. I dlatego
prądy, kontrastujące się wząjemnie, płyną tak często obok siebie,
a gdy ten, który weźmie górę, zacznie się wyczerpywać, tamten odbity od brzegu rzeczywistości - zjawia się powrotną falą, ale
zasilony zdobyczami tego, który teraz z kolei zacznie odpływać.
I stąd gdy materialistyczna filozofia podążała zwycięskim szlakiem,
a grupa, społeczność, kolektywność czy jak to ktoś chce nazwać,
zaczęła usuwać indywiduum na plan dalszy, nic to nie przeszko
dziło temu, że Nietzsche7 głosił swą „doktrynę" o „nadczlowieku",
o owym „Übermensch”, który miał być „Sinn der Erde".
Ale bo i owa materialistyczna filozofia wyszła również z ducha
ludzkiego, jak niegdyś filozofia prawa natury, a potem cała ideolo
gia romantyzmu. I ona też miała w sobie pierwiastki emocjonalne,
bo inaczej nie byłaby miała siły, aby zwyciężać.
Względna bowiem jest forma umiejscowienia tych emocjonal
nych sil; może być ona kolektywna, może być taż indywidualna.
Gdy zaś przy tym uwzględni się jeszcze i ten fakt, że do realizacji
każdej idei - bez względu na formę jej umiejscowienia - potrzeba
siły koncentracji psychicznej indywidualnej, bo masa, większa lub
mniejsza, będzie zdolna do odruchów, ale kierować nie potrafi
nawet sama sobą, to mamy tutaj pewien punkt styczny.
Toteż po wojnie, która tak bardzo sprzyjała idei grupy zorgani
zowanej, pojawili się na widowni kierownicy, nadąjący bieg i kieru
nek grupie, zgoła nie poprzedzony teoretycznym sformułowaniem.
Najpierw powstały mity, skoncentrowane wokół pewnych jedno
stek jako faktów, a te jednostki wystąpiły jako realizatorzy takiej
czy innej idei zbiorowej. Próby teoretyzowania na ten temat zaczy
nają się niejako ex post z istniejących już faktów. I dziwna rzecz,
że jednym z pierwszych tutaj jest Oswald Spengler71, który nie tak
dawno snuł jeszcze smutne proroctwa o „Untergang des Abend
landes”. Mniejsza o jego specyficzne poglądy, ale wiara w cezara
jest daleka od jego poprzedniego pesymizmu. Dziś na ogól mylnie
ocenia się wpływ epoki romantyzmu na ludzi mego pokolenia. Może
jest to wpływ Wyzwolenia Wyspiańskiego711, tego zresztą na wskroś
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romantyka, który walczył - śmiem twierdzić - nie z poezją roman
tyczną, lecz - bierzmy to dosłownie - z poezją grobów.
Czy to nie pewne kierunki nauk i myśli politycznej u nas były ra
czej owiane tą atmosferą grobów niż nasza wielka poezja roman
tyczna? Myśmy z niej czerpali nie słabości, nie rozmarzenie, nie
neurastenię, lecz moc nadziei, silę ducha, pęd do czynu. Patrzyli
śmy nie poza siebie, lecz przed siebie. Wszak ona nawet w nąjbardziej oderwanej swojej formie, w mesjanizmie, dawała życie, ruch,
przodownictwo, rozpętywała ten radosny rytm, który bije choćby
tylko z wizji Przedświtu™. To ten sam romantyzm, który wyczu
waliśmy również i w naszej późniejszej powieści historycznej; ale
i ten sam, który tak niedawno na krakowskich Błoniach wiał
z poszumem proporców u lanc i leciał z grudami ziemi spod kopyt
koni ułańskich. To nie była tylko masa ludzi i koni. Tkwił w tej
masie duch, który nią kierował.
Aby zaś to kierowanie stało się rzeczywistością, do tego trzeba
jednak człowieka, noszącego w sobie idee. I tu właśnie romantyzm
leżał u podstaw naszego ruchu niepodległościowego i naszych walk
aż do zwycięstwa między Bugiem i Wisłą.
Z wojennych przeżyć wypłynęła świadomość, że sama idea grupy
jako organizacji jeszcze nie wystarcza. Sama dyscyplina organiza
cyjna - to jeszcze za mało. Jej źródłem i istotą musi być dyscyplina
wewnętrzna. 1 dlatego rozlega się w Europie hasło kształtowania
młodych dusz. Hasło to jest urzeczywistniane w różnych krajach
rozmaicie: inaczej w Sowietach [tj. Rosji sowieckiej - przyp. red.],
inaczej przez faszyzm, inaczej w hitlerowskich Niemczech. U nas,
w Polsce, jest ono objęte nazwą wychowania obywatelskiego,
a świeże jeszcze rozporządzenie o utworzeniu Polskiej Akademii
Literatury między innymi za cel stawia „oddziaływanie na społe
czeństwo w kierunku wzmożenia poczucia państwowości polskiej”.
Co to wszystko znaczy? Jakaż jest istota tego zjawiska?
Oto jest to szukanie drogi do duszy, do indywidualnej duszy.
W celu urzeczywistnienia pewnej idei zbiorowości idzie zatem na
zdobywanie serc dla niej. Nie ma grupy bez indywiduów - nie tylko
rzecz fizycznie biorąc, ale nie ma silnej swą świadomością grupy
bez uświadomionych jednostek, które się na nią składają. A to
wszystko - to jest jednak nawrót do indywiduum, do jego duszy.
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Ten zaś fakt należy sobie zanotować, bo jest on symptomem, a symp
tomy bywają jednym z najczulszych barometrów przyszłości.
Widzę ten rysujący się szlak coraz wyraźniej, może dlatego, że
mam poza sobą z czasów swej młodości tamtą właśnie drogę. Może
tym łatwiej przychodzi mi dojrzeć tę, której zarysy wylaniąją się
dopiero gdzieś z oddali. A im głębiej sięgać będzie to przesuwanie
się światopoglądu, tym silniej zaczną się rozżarzać te moce, które
są źródłem wszelkiego piękna.
Tak było zawsze: tak niegdyś w epoce renesansu, tak później
w epoce romantyzmu. A jest w pięknie ta potęga nieśmiertelności,
która przepowiednie Horacego1* „non omnis moriar" - ziściła na
wet poza granice czasu, wyczuwane przez poetę w owym cudow
nym obrazie jego ody „...dum Capitolum - scandet cum tacita
virgine ponitifex”.
A tam, w tej duszy, ma swe źródło nie tylko grecka kalokagothia,
ale i siła moralna - rzymska virtus\ Wyzuła stamtąd pełne oblicze
owego człowieczeństwa, które dwadzieścia wieków temu przyniósł
znękanemu światu Chrystus w swym Dobrym Posłannictwie. 1 staje
mi się przytomna owa chwila, gdy ciężką zasłonę chmur przedarło
na mgnienie oka słońce i rzuciło swe promienie na cudowny wa
welski dziedziniec, a wśród przedziwnej ciszy, sięgąjącej do naj
głębszych zakątków serc, od arkad płynął ostry glos: „Gdy warstwy
ziemi otwartej przeliczę i widzę szkielety, co Stwórcy świadczą,
twierdzę, że są szkielety żywe. Szkielety żywe, przejrzyste, świeże
i młode, tak, że płakać po nich nie umiałby nikt szczerze". Nie
plączemy po Słowackim*, „...wszędzie gdzie gościńce mają skręty,
wszędzie gdzie załomy drogi, gdzie ludzkie wahania, gdzie ludzi
małych trwoga, stoją na załomach jak drogowskazy, świadczące
o wielkiej prawdzie bytowania. Stoją olbrzymie głazy, ale z nazwi
skami, gdy ludzie giną bezimiennie.
Była to dziwna praca ówczesnego pokolenia, gdy ręce ludziom
mdlały...; starano się zamienić prostą prawdę miecza silą ducha,
który męczył się w trwodze, że sile miecza nie dorówna. I poszły
w niebo harfy, gdy miecze pod ziemie się schowały...
Gdy niegdyś jednego z większych, co ostatnie prowadzili bunty
i powstania, pytałem, który z wieszczów najwięcej wpłynął, nąjwięcej działał, gdy miecze na naszej ziemi zadzwoniły, stwierdzał mi
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zawsze, że naszym poetą jest Słowacki. Idzie, by przedłużyć swe
życie, by być nie tylko z naszym pokoleniem, lecz i z tymi, które
nadejdą.
Idzie, jako Król-Duch". To byi hołd Marszalka Piłsudskiego™ dla
najbardziej romantycznego pośród naszych wieszczów. A wszak
sam o sobie mógł był powiedzieć: „Spetavi contra spem - et vici".
Słuchałem wtedy także i prawdy o tym, czym była romantyczna
poezja dla ludzi mego pokolenia. 1 zdawało się, jakoby od trumny,
złożonej pośrodku pułkowych pocztów sztandarowych, szła odpo
wiedź słowami piątej księgi Beniowskiego'.
„... i Lud pójdzie za mną!
Gdy zechce kochać, ja mu dam łabędzie
Glosy, ażeby miłość swoją śpiewał;
Kiedy kląć zachce - przeze mnie kląć będzie;
Gdy zachce płonąć, ja będę rozgrzewał;
Ja go powiodę, gdzie Bóg - w bezmiar - wszędzie”.
A w tym było już tchnienie przyszłości.

Przypisy
I Mesjanizm - nurt polskiej filozofii, rozwinięty w okresie pomiędzy powsta
niem listopadowym, a styczniowym. Przedstawiciele tego kierunku choć pod
wpływem idealizmu niemieckiego, wypracowali własną koncepcję metafizyczną,
opartą o spirytualizm. Filozofia była nie tylko środkiem poznania otaczającego
nas świata, ale również była środkiem reformy życia społecznego. Mesjaniści
łączyli przekonanie w istnienie Boga osobowego z wiarą w metafizyczny cel naro
du Polskiego (Z. Krasiński) lub wspólnoty słowiańskiej (J. M. Hoene-Wroński),
którym jest wprowadzenie ludzkości w nowy etap rozwoju opartego na poznaniu
prawdy. Najwybitniejszymi przedstawicielami tej szkoły filozoficznej byli m.in.:
J. M. Hoene-Wroński, J. Goluchowski, A. Towiański, B. Trentowski, A. Cieszkowski
oraz polscy poeci A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński.
II Towianizm - polski nurt filozoficzno-religijny, założony przez polskiego
emigranta A. Towiańskiego (1799-1878) opierał się na spirytualizmie i założeniu,
że świat jest zespołem duchów rozwijających się we wzajemnej łączności. Wedle
Towiańskiego duchy rozwijają się moralnie, a rozwój ten jest kształtowany przez
pana Boga, który posiał na ziemię Chrystusa oraz samego Towiańskiego. Do grupy
Towiańskiego należało wielu polskich emigrantów, m.in. A. Mickiewicz (przez
krótki okres).
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Józef Maria Hoene-Wroński (1778-1853), filozof, matematyk, przed
stawiciel mesjanizmu, ur. w Wolsztynie, pochodził z rodziny czeskiej, osiadłej
w Wielkopolsce, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, następnie po okresie
niewoli służył w armii rosyjskiej. W roku 1797 opuścił armię carską i rozpoczął
studia filozoficzne i prawnicze w Królewcu, a potem kontynuował je w Halle
i Getyndze. W 1800 przeniósł się do Francji, początkowo mieszkał w Marsylii,
a potem w Paryżu. Wychodząc z założeń filozofii Kanta, przekształcił je w system
metafizyczny, którego centralnym pojęciem był Absolut, którego nie można okre
ślić ani definicjami epistemologicznymi, ani ontologicznymi. Z faktu istnienia
Absolutu wyprowadził on prawo stworzenia, które było silą napędową historii
świata. Powodpje ono ścieranie się antagonizmów m.in. społecznych i jedyną
możliwością ich przezwyciężenia jest odkrycie powszechnego celu ludzkości, tj.
rozwój bytu i wiedzy. Dzieje ludzkości podzielił na cztery okresy, każdy z nich
urzeczywistniał inne cele: materialne, moralne, religÿne i umysłowe. Wroński
oczekiwał nadejścia piątej ery, kiedy pod przewodnictwem Słowian nastąpi wy
pełnienie celów ludzkości. Nąjważniejsze dzieła to: Prodrome du messianisme,
révélations des destinées de l’humanité (1831), Métapolitique messianique
(1839), Philosophie absolute de l’historié, 21., (1852).
17 Friedrich Schiller (1759-1805), ur. w Marbach, uczęszczał do Karlschule Stuttgart, gdzie podjął studia medyczne, tam też napisał dramat Zbójcy,
który wystawiony w 1781 spowodował aresztowanie Schillera. Od 1789 wykładał
historię i filozofię w Jenie. W roku 1799 przeniósł się do Weimaru, gdzie podjął
współpracę z Goethem, współtworzył m.in. Weimar Theater. Zmarl na gruźlicę w
wieku 45 lat; autor wielu utworów poetyckich m.in. Rękawiczka, Oda do Radości,
jak i wielu dramatów. Zbójcy, Fiesco, Dziewica Orleańska.
v Friedrich Nietzsche (1844-1900), w roku 1869 ukończy! studia i objął
katedrę filologii w Bazylei, po dziesięciu latach zrezygnował z katedry i rozpoczął
okres tułaczki po Europie, w 1889 uległ chorobie umysłowej, ostatnie lata swojego
życia spędził w Weimarze, gdzie byl pod opieką matki i siostry. Nąjważniejszą
cechą filozofii Nietzschego byl relatywizm, poznawczy i moralny, czego rezultatem
byl postulat przewartościowania wszystkich wartości i teoria „nadczlowieka” czyli jednostki funkcjonującej poza społecznymi określeniami dobra i zla. Naj
ważniejsze dzieła m.in..- Narodziny tragedii (1869), Wiedza radosna (1882),
Tako rzecze Zaratustra (1883-1884), Z genealogii moralności (1887).
71 Oswald Spengler (1880-1936), pisarz i filozof niemiecki, od 1912 aż do
końca życia mieszkał w Monachium, przedstawiciel tzw. rewolucyjnego konserwa
tyzmu, odrzucąjącego zasadę konserwacji ładu, gdyż - wedle jego mniemania stan cywilizacji nie zasługiwał na zachowanie, dlatego więc Spengler proponował
zmiany radykalne. Autor jednej z najważniejszych książek XX w. pt. Zmierzch
Zachodu (1918-1936), w której stwierdzał agonalne stadium cywilizacji europej
skiej. Inne dzieła to m.in.: Preussentum und Sozialismus (1920), Jahre der
Entscheidung (1933)
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7,1 Stanisław Wyspiański (1869-1907), nąjwybitniejszy dramatopisarz
Młodej Polski, poeta, malarz. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie oraz
na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1891-1894 przebywał na studiach
w Paryżu, następnie powrócił do Krakowa. W 1906 został docentem w SSP. Od
1897 był członkiem towarzystwa Sztuka. Był wszechstronnym artystą, autorem
licznych dramatów: Warszawianka (1899), Wesele (1901), Wyzwolenie (1909),
oraz wielu obrazów, witraży: katedry lwowskiej i kościoła oo. franciszkanów
w Krakowie, w tymże kościele, Wyspiański jest również autorem polichromii.
Jednocześnie prowadził ożywioną działalność w dziedzinie teatru, wystawiał wiele
sztuk i zajmował się scenografią.
™ Przedświt - poemat mesjanistyczny Z. Krasińskiego z 1843, w najpełniejszy
sposób przedstawiąjący jego poglądy mesjanistyczne. W Przedświcie autor połączył
wątek miłosny z filozoficznym, narrator przeżywa mistyczne wizje przeznaczenia
Polski jako tej, która doprowadzi do triumfu idei chrześcijańskiej w świecie polityki.
lx Zob. przyp. nr V do tekstu Wychowanie państwowo-obywatelskie.
x Juliusz Słowacki (1809-1849), poeta, dramatopisarz. W latach 18251828 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim, następnie podjął pracę jako
aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W 1831 pracował w Biurze
Dyplomatycznym Rządu Narodowego, wyjechał z Polski do Drezna z misją dyplo
matyczną, do Polski już więcej nie powrócił. W latach 1832-1836 mieszkał
w Genewie, później podróżował, zwiedząjąc m in. Grecję, Włochy, Egipt i Ziemię
Świętą. W 1838 przyjechał do Paryża, gdzie pozostał do końca życia. W latach 40.
XIX w. związał się na krótki czas z Towiańskim. W późniejszym czasie Słowacki
budpje własną koncepcję mesjanistyczną, uznąjącą spirytualistyczną budowę
świata i zakładającą wiarę w szczególne posłannictwo Polski w losach świata. Byi
autorem wielu wierszy, dramatów: Kordian (1834), Balladyna (1839), Lilia
Weneda (1840), poematów m.in. Beniowski (1841), oraz utworów o charakterze
mesjanistycznym: Genezis z Ducha (1844), Król Duch (1845-1849).
w Zob. przyp. nr III do tekstu O stanowisko rządu.

światopoglądy a rzeczywistość

Przemówienie podczas dyskusji budżetowej
na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa w dniu 22 marca 1935 r.
Część II
II. 0 różnicy światopoglądów była już mowa kilkakrotnie w tej sali.
Słuchałem i myślalem nad tym, co słyszałem, nie podejmując jed
nak dyskusji na ten temat, bo miałem wątpliwości, czy tutaj jest
miejsce ku temu. Skoro jednak sprawa znów wróciła podczas to
czonych obecnie debat, nie chcialbym, by z tego powodu można
było sądzić, że oblicze Rady miejskiej jest nijakie.
Bogu dzięki, że mogą być dwa światopoglądy. Gdyby zapanował
tylko jakiś jeden, to mniejsza już o to, że zawisłaby tutaj nad nami
jakaś nieznośna nuda, lecz co gorsza, byłoby to objawem martwoty
lub przynajmniej tego, co Florus1, rzymski historyk z czasów cesar
stwa, określił słowem „fatigatio" - znużenie. Ewolucja w dziedzinie
światopoglądów, ich ścieranie się ze sobą, to objaw życia i siły,
a przecież historia kultury ma u swych podstaw właśnie ciągły ruch
światopoglądów i jemu zawdzięczamy to ciągle rodzenie się no
wych idei, powstanie nowych prądów.
Ale jeżeli tak jest, to nie można - biorąc rzecz poważnie - głosić
z całą pewnością, że naprawdę tylko ten, a nie inny światopogląd
jest wyłącznie prawdziwy w całej swej osnowie i że on z pewnością
sprowadzi raj na ziemię. Wszak wiemy dobrze, że nawet w obrębie
systemów religijnych, będących właśnie dziedziną dogmatów, ist
nieją różne tzw. herezje. A cóż dopiero mówić o światopoglądach
w zakresie społecznym lub gospodarczym, gdzie przecież znajdu
jemy się na bezustannie ruchliwym, na wciąż zmieniającym się
terenie!
Otóż mówiono, że są tu światy: burżuazyjny i proletariacki.
Trzeba by to ściślej jeszcze określić: światopogląd liberalny, z któ
rym skojarzonoby określenie „burżuazyjny”, zmieniając sens gene
tyczny tego słowa, tudzież światopogląd kolektywistyczny. Pierwszy
z nich - dodajmy dla ścisłości: liberalizm w wydaniu przedwojen
nym - wszedł w okres rozkładu. To fakt. Ale również faktem jest
i to, że i światopogląd kolektywistyczny - także wydania przedwo
jennego - po niedługim powodzeniu odpłynął na dużej przestrzeni
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kontynentu europejskiego. Lat temu okrągło 53 znany ekonomista
francuski, Karol Gide", w pierwszym wydaniu swoich Zasad eko
nomii społecznej, książki, na której się kształcił długi szereg po
koleń prawników i ekonomistów polskich, przewidział ten fakt, gdy
pisał te słowa: „Zdaje się, że system kolektywistyczny na
próżno chwali się i spodziewa zająć stanowisko po
średnie między komunizmem a indywidualizmem,
zdaje się, że nie będzie mógł uniknąć konieczności
zlania się z jednym lub powrotu do drugiego”. Pierwsze
w dużej mierze albo się już dokonało, albo się dokonuje. Wszak
Gide - to nie był przecież prorok, tylko umiał widocznie wniosko
wać logicznie.
Co wyniknie z wielkiego eksperymentu komunistycznego, odby
wającego się w Rosji, nie wiemy jeszcze. Ale i on ma już dzisiaj
swoją historię, żeby wspomnieć choćby zagadnienie handlu, spe
ców, a świeżo podział na regiony gospodarcze, reorganizację koł
chozów i zapowiedzianą reformę konstytucyjną itd. Dzieje się zaś
to dlatego, że do nieugiętych praw codziennego życia dołączają się
jeszcze pewne konsekewencje doktrynalne. Jakie? W roku 1933
w październikowym numerze „Wiadomości Literackich" podnosił
Karol Radek111 w artykule zatytułowanym Kultura rodzącego się
socjalizmu znaczenie pogrzebanej podobno przez burżuazję
dynamicznej teorii Hegla17 rozwoju poprzez przeci
wieństwa. W tej ostatniej widzą teoretycy bolszewizmu, wycho
dzący z materialistycznej historiozofii Marksa7, genezę doktryny
o walce klas.
No dobrze, nasuwa się tutaj pytanie, czy - nawiązując do syste
mu dialektycznego Hegla - da się ominąć konsekwencje płynące
z jego pojęcia państwa i z jego kultu dla wojny i co wtedy zrobić
z ideologią pacyfistyczną? Chyba, żeby za rozwiązanie uznać mili
tarny punkt widzenia, wyłożony przez wodza Armii Czerwonej
Tuchaczewskiego71, w zakończeniu jego książki Pochód za Wisłę.
A skoro już o tych konsekwencjach mówimy, to trudno nie wspo
mnieć i o tym, ze również Hegel był dla Proudhona711 czymś więcej
niż tylko ojcem chrzestnym, a przecież Proudhon skończył na
koncepcji anarchizmu! To nie lada rozpiętość konsekwencji dok
trynalnych! A przecież na podłożu tej właśnie doktryny opiera się
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współczesny eksperyment rosyjskiego komunizmu, który został
tam na placu sam jeden wszechwładny.
Tych kilka pobieżnych tylko uwag wystarczy, by się przekonać,
że zagadnienia prawdziwości, eudąjmonistyczności i zwycięstwa
czy klęski takich lub innych światopoglądów nie da się w takim powiedziałbym - skrócie załatwić, jak mi się to czasem zdarza
słyszeć w tej sali. Gdyby się zaś to dało w taki sposób zrobić, to nie
byłyby to światopoglądy godne tej nazwy.
Mówiono tu do nas: „My a wy!" Gdybym miał podjąć ten dialog,
to zrobiłbym to nie w takiej heglowskiej, lecz raczej platońskiej
formie i powiedziałbym: „My i wy" - wszyscy jesteśmy dziś na
wielkim przełomie dziejowym, gdy jedne światopoglądy się walą,
inne znowu zaplątują się w sieci własnych wewnętrznych sprzecz
ności. Tworzą się jakieś nowe wartości i nowe idee. W jakim kie
runku one pójdą? Nie bawmy się w proroków. Pewna jest tylko jed
na rzecz, że masa ludzka ciągłej walki na dłuższą metę nie wy
trzymuje, bo życie staje się wówczas piekłem, w którego grozie
zgaśnie światło każdej doktryny, choćby najjaskrawiej płonące.
A że tak jest, dowodzi tego fakt historyczny, który się dokonał dwa
tysiące lat temu. Znękana ludzkość poszła wówczas za wezwaniem,
którego urzeczywistnić nie umieli ani owi różnorodni bogowie,
których umieszczono na Kapitolu obok starych rzymskich bogów,
ani uczeni sofiści, ani Stary Zakon, choć bodaj czy nie pierwszy
jego prorok rzucił tę tęsknotę ludzkości w tych słowach: „Oto ja
zwrócę ku niej pokój, jako rzekę i jako strumień wezbrany”.
I pójdę jeszcze o krok dalej i powiem: my i wy - musimy z powo
dów, które to poprzednio wytłumaczyłem, skupić wszystkie swe siły
dla utrzymania finansów miejskich na stopniu wskazanym wspól
nymi potrzebami ludności naszego miasta. Tej ludności bowiem
takie czy inne światopoglądy w rzeczy samej tak wiele nie obcho
dzą. Kto myśli inaczej, ten się ludzi. Ludność chce mieć możliwe
chodniki, wodę, światło itd. I to jest naprawdę to, co się nazywa
rzeczywistością.
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Przypisy
1 Florus Lucius Annius (I/II w), historyk rzymski, autor dwóch ksiąg
historii wojen rzymskich, opisujących wyprawy wojenne Rzymian od Romulusa do
czasów Augusta.
" Charles Gide (1847-1932), ekonomista, teoretyk spółdzielczości, profe
sor uniwersytetu w Bordeaux, Montpellier, Paryżu i College de France. W młodo
ści pod wpływem myśli F. Bastiata, potem ewoluował w kierunku lewicowym ku
koncepcjom Ch. Fouriera i R. Owena. Najważniejsze pisma: Zasady ekonomii
politycznej (z Ch. Ristem, 1884), Kooperatyzm (1900), Historia doktryn eko
nomicznych odfizjokratów do czasów najnowszych (z Ch. Ristem, 1909).
111 Karol Radek wiaśc. K. Sobelshon (1885-1939), działacz socjalistycz
ny. Urodzony we Lwowie, gdzie w młodości związany byl z organizacją Promieni
ści, W latach 1903-1904 byl członkiem Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji
i Śląska, następnie związał się z Socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy.
Od 1917 Radek działał w partii bolszewickiej, gdzie początkowo pełnił funkcje
dyplomatyczne w rewolucyjnej Rosji. W latach 1919-1924 byl członkiem KC
Wszechrosyjskej Partii Komunistycznej (bolszewików), ponadto zasiadał w prezy
dium KW Kominternu. W 1927 uznany za jednego z przywódców spisku trockistowskiego, został wykluczony z partii. W latach 1930-1936 należał ponownie do
partii, w 1936 zostaje z niej po raz kolejny usunięty. W wyniku stalinowskiej
czystki - skazany na 10 lat obozu pracy. W 1939 został zamordowany.
17 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), niemiecki filozof, po
czątkowo studiował teologię w Tübingen, pisywał rozprawy teologiczne i politycz
ne. Filozofią zajął się w 1801, wykładał na uniwersytecie w Jenie, gdzie przeszedł
kolejne szczeble kariery akademickiej. Na skutek wojny musial opuścił Jenę
i zamieszkał w Bawarii, gdzie pełnił obowiązki dyrektora gimnazjum w Norymber
dze. W 1816 powrócił do pracy akademickiej, wykłada! w Heidelbergu i Berlinie.
Zmarl w czasie epidemii cholery. W swojej filozofii jest przedstawicielem skrajne
go idealizmu, twierdząc, że nie ma rzeczy, która nie dałaby się ująć w pojęcia,
których nie potrafi ująć myśl. Hegel całkowicie odrzucał zmysły jako źródło po
znania, rozumiał Absolut jako ciągle rozwijającego się wedle praw rozwoju dialek
tycznego Boga. W pojęciu państwa widział rozwijający się Absolut, państwo było
historycznym etapem jego rozwoju. Najważniejsze dzieła: Phenomenologie des
Geistes (1807), Wissenschaft der Logik (1812-1816), Enzyklopädie der Philoso
phischen Wissenschaft (1818).
v Zob. przyp. nr V do tekstu W przełomowej chwili.
71 Michail Tuchaczewski (1893-1937), marszałek radziecki, teoretyk
wojskowości. Podczas I wojny światowej dostał się do niewoli niemieckiej, z której
zbiegi. Po rewolucji październikowej współorganizował Armię Czerwoną, byl
jednym z nąjwybitniejszych dowódców bolszewickich podczas wojny domowej.
W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził frontem zachodnim, który nacierał na
Warszawę. W latach 1925-1928 pełnił funkcję Szefa Sztabu Generalnego,
a w latach 1931-1937 byl zastępcą ludowego komisarza spraw wojskowych.
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W 1935 został mianowany marszałkiem związku Radzieckiego. W 1937 oskarżono
go o współpracę z Niemcami, został skazany na śmierć i stracony.
Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), socjalista, ekonomista, dzien
nikarz, twórca tzw. anarchizmu indywidualistycznego. Początkowo w swojej
młodości Proudhon związany był z radykalnymi socjalistami francuskimi, jednak
z biegiem czasu zmieniał poglądy, by ostatecznie stać się zwolennikiem Napole
ona 111. Jako twórca anarchizmu Proudhon przeprowadził krytykę państwa, które
uznawał za formę zniewolenia człowieka i chcial ją zastąpić systemem społeczeń
stwa opartego o wolne umowy cywilne. Opowiadał się za pokojową drogą wprowa
dzenia anarchii, czym m.in. spowodował krytykę Marksa w Nędzy filozofii. Głów
ne dzieła to: Co to jest własność? (1840), System sprzeczności albo filozofia
nędzy (1846).

GDZIE JESTEŚMY?
§ 1. Przebudowa współczesnego państwa

I.
Państwo przedwojenne typu parlamentarnego miało u swej genezy
następujące ideowe podstawy:
1. W dziedzinie ekonomicznej ustrój gospodarki liberalnokapitalistycznej.
2. W zakresie zaś ustroju politycznego:
a) wolnościowe prawa, sięgające genetycznie jeszcze do indywi
dualistycznego światopoglądu szkoły prawa natury;
b) rozdział władz według takiej wykładni doktryny Monteskiu
sza1, że każda z trzech funkcji państwowych, tj. administracyjnorządowa, ustawodawcza i sądowa, powinna być od innych oddzie
lona i powierzona odrębnym organom. I wreszcie
c) zwierzchnictwo ludowe czyli ludowladztwo, a to mniej więcej
w ujęciu Jana Jakuba Rousseau’a", widzącym źródło władzy w ludzie, polityczny ustrój państwa - w oparciu o wolność i rów
ność, a formę takiego państwa - w republice, w której rozstrzyga
„wola powszechna”.
W ostatnim okresie przed wojną zaczynały się z wolna dokony
wać przemiany. Przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej
i społecznej zarysowały się pewne odchylenia od zasad liberalnych
na podstawie pewnej interwencji państwa oraz skutkiem pojawie
nia się przedsiębiorstw państwowych i komunalnych.

II.
Jaki wpływ wywarła wielka wojna? Pogłębiła ten proces, gdyż:
1. Pod naciskiem potrzeb nie tylko administracji wojskowej, ale
zwykłych codziennych konieczności życiowych całej ludności rzą
dy musialy przejść do ujmowania w swe ręce coraz to dalszych
dziedzin życia gospodarczego. Zaczynała się na coraz szerszą
miarę zakrojona polityka gospodarki normowanej i planowej.
2. W dziedzinie zaś ustroju politycznego:
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a) prawa wolnościowe jednostki zaczęto dostosowywać do obo
wiązków publicznych, o ile nawet pierwsze nie musialy wprost
ustępować drugim;
b) funkcje państwowe skupiały się coraz bardziej w rękach eg
zekutywy;
c) lud zaś suwerenny na razie stal pod bronią w szeregach ol
brzymich armii ludowych.

III.
Co z tych przemian odziedziczy! okres powojenny?
Otrzyma! je wszystkie razem w spadku. Ewolucja zaczęła się
jednak toczyć nie tylko dalej, ale i coraz szybciej. Wewnętrzny
rozkład przedwojennego państwa typu parlamentarnego pogłębia!
się z zawrotną szybkością.
W czym tkwiły przyczyny tego rozkładu?
By na to odpowiedzieć, trzeba spojrzeć na ten system parlamen
tarny pod kątem widzenia dwu jego podstawowych funkcji: kon
trolującej i ustawodawczej.
Co się tyczy pierwszej z nich, tak doniosłej niegdyś,
w okresie walki z dawną monarchią absolutną, to parlamenty daw
no ją już wypuściły z ręki, czyniąc z niej przede wszystkim jeden ze
środków walki politycznej. Stąd to pochodziło na przykład mnó
stwo interpelacji, nierzadko opartych na niedostatecznie stwier
dzonych faktach, a przez to obniżających właściwe znaczenie tego
środka kontroli. W dziedzinie gospodarki budżet stal się przedmio
tem długich co prawda nieraz obrad. Ale co z tego, gdy wytaczano
w nich przede wszystkim walkę rządowi lub przeciwnikom poli
tycznym, podczas gdy w stosunku do samego budżetu ograniczono
się nierzadko tylko do uwag całkiem ogólnikowych lub do podwyż
szania wydatków, bez oglądania się na ich pokrycie. Zamknięcia
rachunkowe zaś ginęły gdzieś w nielicznym gronie komisji parlamen
tarnej, czekając nieraz stosunkowo długo na załatwienie, a w każdym
razie nie budząc zbytniego zainteresowania na plenum. A przecież
dopiero zamknięcia rachunkowe stwarzają naprawdę istotny obraz
gospodarki; wszak odstęp między nimi a budżetem - daje dopiero
właściwą miarę.
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W zakresie zaś ustawodawczym współczesne skomplikowane
stosunki administracyjne, gospodarcze, społeczne i polityczne
sprawiąją, że technika ustawodawcza stała się rzeczą trudną, wy
magającą i wiedzy fachowej, i odpowiedniego planu. Bez tego bo
wiem ustawy są coraz gorsze i jest ich w dodatku coraz więcej,
często o wiele za dużo. Wielogłowe ciała ustawodawcze przerzuciły
przeto główny ciężar tego trudu na swoje komisje, gdzie również
stosunek zaczynał się w miarę rozszerzania podstaw prawa wy
borczego przesuwać coraz bardziej na niekorzyść czynników przy
gotowanych do podobnej pracy. Stąd glosowanie w pełnej Izbie
schodziło nieraz do czczej formalności, chyba że jakaś ustawa
budziła szczególniejszy interes polityczny tej czy innej partii.
Tak zatem w zakresie kontroli parlamenty same wytworzyły w jej
najważniejszych gałęziach niejako pewnego rodzaju désintéresse
ment, a w dziedzinie ustawodawczej stawały raz po raz wobec
żądań, przerastających ich siły.

IV.
Zaczęło się szukanie wyjścia, oglądanie się za nowymi
drogami. Przypada to zaś na chwilę pewnego szczególnego na
stawienia masowo-psychologicznego, wywołanego przeżytą wojną.
A takie nastroje są - jak uczy historia - wartościami na wskroś
realnymi. Jeżeli co do tego pozory nieraz mylą, to dzieje się to dla
tego, że w podobnych sytuacjach na czoło wysuwają się pewne,
jakby się zdawało, irracjonalne koncepcje, które jednak zazwyczaj
okazują się silnymi motorami rozpędowymi.
I w naszych czasach również pojawiły się podobne mity i po
słannictwa.
1. Początków należy szukać właściwie jeszcze w czasie wojny na
gruncie doktryny bolszewickiej. Takim bowiem mitem stała
się tam właściwie dyktatura proletariatu, uzasadniana dogmatem
o organicznym rozwoju w kierunku społeczności socjalistycznej.
W ten sposób dyktaturę proletariatu ujmował tak Lenin111 w swej
książce Rewolucja i Państwo i w późniejszych enuncjacjach, jak
i Kamieniew1'. Obaj wychodzili z materialistycznej historiozofii
MarksaL
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Jednakowoż społeczeństwo socjalistyczne ma być - zdaniem
teoretyków bolszewizmu - wynikiem dialektycznego rozwoju. I tym
właśnie dialektycznym elementem tłumaczy się obecny nawrót do
Hegla'1 i wyjaśnia się to, co między innymi napisał Karol Radek'11
w artykule pod tytułem Kultura rodzącego się socjalizmu, ogło
szonym w numerze „Wiadomości Literackich” z 29 października
1933 roku (Nr 47), że „po r. 1848 burżuazja, zmuszona bronić swe
go stanu posiadania, pogrzebała Hegla i jego wielką dynamiczną
teorię rozwoju poprzez przeciwieństwa”. Nasuwa się tu jednak
pytanie, czy - nawiązując do systemu dialektycznego Hegla można będzie przejść obok lub mimo jego koncepcji państwa?
A przecież dla Hegla państwo jest „die selbstbewusste sittliche
Substanz” - świadomą siebie moralną substancją, a historia „der
vernünftige notwendige Gang des Weltgeistes” - rozumnym, ko
niecznym pochodem Ducha Świata. A to są przecież także mity!
Poprzez dyktaturę proletariatu zaczyna się wreszcie wysuwać na
czoło mit państwa bolszewickiego.
Pojawił się na tym gruncie dalszy jeszcze mit: posłannictwo. Ja
kie? Odpowiada na to zwięźle wódz sowiecki Tuchaczewski™1
w zakończeniu swej książki Pochód za Wisłę, mówiąc, iż w razie
zwycięstwa Armii Czerwonej w 1920 r. „pożar ten nie dalby się
ograniczyć ścianami polskimi”, lecz ,jak wzburzony potok rozlałby
się po całej Europie zachodniej". Zrozumiał to bystro Anglik, am
basador wicehrabia d'Abernonlx, gdy w swych pamiętnikach1
o wojnie polsko-rosyjskiej stwierdza, że wówczas „stoczona i wy
grana została bitwa równej doniosłości dla całego świata, a nie
mniej decydująca od Sedanu czy Marny przez swoje znaczenie dla
kultury, wiedzy, religii i politycznego rozwoju ludzkości”.
Zrozumiałą jest rzeczą, że podobne mity szukąją możliwości
wcielenia się w jakieś konkretne, uchwytne kształty. Taką personi
fikacją na gruncie bolszewickim stal się Lenin.
2. Faszyzm wysunął swój mit Państwa w następującym ujęciu
Mussoliniego* z roku 1927: „Wszystko dla Państwa, nic poza Pań

1 Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r.
(tłumaczenie polskie, wyd. w Warszawie 1932, s. 13).
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stwem, a przede wszystkim nic przeciw Państwu”2. Giovanni Gen
tile3 stwierdza, że gdy dla nacjonalizmu „indywiduum stało się
wynikiem, czymś, co ma w Państwie swego poprzednika, ogranicząjącego, określąjącego i anulującego jego wolność”, to „dla faszy
zmu państwo i indywiduum splatąją się, tworzą nierozdzielną
część niezbędnej syntezy". Społeczeństwo zatem jest w ujęciu
doktryny faszystowskiej - według ministra Rocco4 - „nie tylko
sumą jednostek, ale organizmem, posiadającym własne życie, wła
sne cele, przekraczające cele jednostek, tudzież ma własną wartość
duchową i historyczną”. W miejsce walki klas faszyzm stawia
współpracę klas. Państwo faszystowskie jest państwem ludowym,
2 Benito Mussolini La dottrina del fascimo eon una sloria del mouimento
fascista di Gioacchino Volpe (Milano-Roma, 1932 Biblioteca della Enciclopedia
Italiana), część I: „Idee fondamentali”.
3 Źródła i doktryna faszyzmu (polski przekład - Warszawa 1933).
|Giovanni Gentile (1875-1944), wioski filozof, teoretyk faszyzmu, od 1907 byi
profesorem na uniwersytecie w Palermo, gdzie wykładał historię filozofii, w 1918
przeniósł się na uniwersytet w Rzymie. Początkowo Gentile miał przekonania
liberalne, współredagował wraz z B. Croce czasopismo „La Critica”. Następnie
związał się z ruchem faszystowskim, któremu zapewnił podstawy doktrynalne
w swojej głośnej pracy Źródła i doktryna faszyzmu (1925). W czasach rządów
faszystowskich pełnił szereg funkcji państwowych, był ministrem edukacji, prze
wodniczącym Komisji Konstytucyjnej, zasiadał w Wielkiej Radzie Faszystowskiej
(1925-1929). Po obaleniu Mussoliniego, nadal popiera! dyktatora i jego mini
państwo, tzw. republikę socjalną. Zamordowany przez komunistów. W swojej
myśli politycznej wychodził z założeń neoheglizmu, postrzegał państwo, które
utożsamiał z faszyzmem, jako realizację idealności realnej, państwo faszystow
skie było tworem duchowym, w którym dochodzi do unifikacji jednostki i państwa,
przez co jednostka stawała się prawdziwie wolna. Autor m.in: Polemica hegeliana
(1902), Saggi critici (1921), Dottrina poliłica del fascisme (1937), Genesi e
struttura delta societa (1946) - przyp. red.].
4 La transformazione dello Stato („Politica” marzec 1922). [Alfredo Rocco (1875-1935), wioski dyplomata, prawnik, katolicki nacjonalista. Profesor
uniwersytetu w Rzymie, którego byi rektorem w latach 1932-1935. Od 1925 do
1932 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, w 1934 został senatorem, byi jed
nym z architektów systemu korporacjonistycznego faszystowskich Włoch, uzna
wany za jednego z teoretyków faszyzmu, w jego mniemaniu państwo faszystow
skie nie byio zaprzeczeniem idei demokratycznej, a wręcz przeciwnie, jest o wiele
bardziej demokratyczne poprzez swoje zespolenie ze społeczeństwem, dzięki
czemu może lepiej wypełniać swoje zadania - przyp. red.].
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korporacyjnym i autorytatywnym. Takie Państwo Faszystowskie
urasta na gruncie włoskim także do znaczenia mitu.
W faszystowskich Włoszech rodzi się również mit posłannictwa.
Gioacchino Volpe® w swej pracy Rozwój historyczny faszyzmu"
ujmuje to zagadnienie w tych słowach: „Nasze afrykańskie domi
nium kolonialne musimy uważać za pożyteczne miejsce obserwa
cyjne, za środek dla potrzebnych nam doświadczeń, za punkt kon
taktu z ludami rozległego kontynentu i za niezbędne dopełnienie
naszej polityki europejskiej. Trzeba nam czekać i czuwać. Wiek XX
może ujrzy upadek niektórych imperiów, przyjście do głosu nowych
wpływów na miejsce tych, które bledną. Trzeba być gotowym, mieć
kadry ludzi, żołnierzy, znajomość stosunków, umyslowość
i psychikę, przystosowaną do poziomu wszelkich możliwych wyda
rzeń”. Na tym tle pieczołowitość faszyzmu dla zabytków po wielko
ści starożytnego Rzymu zdaje się nabierać pewnej żywej, może
symbolicznej treści.
W związku z tym przypominają się mimo woli owe słowa, które
Żeromski®1 włożył w usta księżniczki podczas jej rozmowy z Sul
kowskim: „W duszy mojej, jak poranek po nocy, ocknął się nowy
świat. To Włochy!...”
Zbudziła się w mojej duszy rzymska duma - to marzenie Colo
Rienzo”™1. A to przywodzi znowu na pamięć znakomitego znawcę
Włoch innych czasów, Jakuba Burckhardta№, gdy w swym dziele
o kulturze odrodzenia we Włoszech (Die Kultur der Renaissance
in Italien) stwierdza, że wówczas „duch narodu, zbudzony do
świadomości, poszukiwał nowego, uchwytnego ideału”. Tak więc
fantastyczny obraz i postulat rzymsko-wloskiego panowania nad
światem nie tylko zdołały rozpłomienić umysły, lecz nawet dążyć
do praktycznego urzeczywistnienia przy pomocy Colo di Rienzi.
Dziwne są nieraz powrotne fale w historii.
Posłannictwo faszystowskiej „mitologii” zdąje się być znowu jak
gdyby ideą, zwróconą w szerokim już zasięgu ku Imperium Romanum Narodu Włoskiego.
A personifikacją tych mitów jest II Duce, od którego nazwiska
stworzony przez niego faszyzm zaczyna w swej realizowanej obec
nie formie przybierać nazwę mussolinizmu.*
s

Polski przekład - Warszawa 1933, s. 50.
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3. Doktryna hitlerowska w Niemczech czci mit „des dritten Rei
ches” - „Trzeciej Rzeszy”. A w nim tkwi zarazem i mit posłannic
twa. Adolf Hitler“ w swej książce Mein Kampf spróbował po raz
pierwszy sformułować ową „Mission des deutschen Volkes”. Mia
nowicie miałoby nią być stworzenie takiego państwa, które by wi
działo swój nąjwyższy cel w zachowaniu i rozwoju nienaruszonych
nąjszlachetniejszych elementów niemieckiego społeczeństwa,
a nawet całej ludzkości („der seine höchste Aufgabe in der Erhal
tung und Forderung der unverletzt gebliebenen edelsten Bestand
teile unseres Volkstums, ja der ganzen Menschheit sieht”). A w owej
zbiorowości, określonej mianem „das Volkstum”, tkwi pewnego
rodzaju mit: „So ist die Voraussetzung zum Bestehen eines höheren
Menschentums nicht der Staat, sonder das Volkstum, das hierzu
befähigt ist”67). I w tym rozumieniu państwo jest dla Hitlera nie
celem, lecz środkiem do celu („ein Mittel zum Zweck"). Dokładniej
jeszcze to ujął, a może raczej dalej jeszcze posunął się w Germanii
ks. Rohan“1, kreśląc następującą koncepcję: Rzesza {Reich'} różni
się do Państwa {Staat} swą zasadniczą bezgranicznością {Unbergrenzheit}, a od Państwa Narodowego {Nationalstaat} swym uni
wersalizmem. Rzesza ma swe najbardziej bezpośrednie warunki
istnienia w obszarze środkowo-europejskim {im mitteleuropäischen
Raum}. Rzesza jako ponadpaństwowy i ponadnarodowy porządek
prawny {überstaatliche und übernationale Rechtsordung} państw
i narodów, silnych i świadomych własnego życia, jest w swej rozle
głości nieograniczona. Każdy wielki naród, który podejmuje tak
śmiałe przedsięwzięcie, ponosi odpowiedzialność światową („Weltverantworung”). Wszak jest to co najmniej koncepcja o „Mittel
europa” z okresu wielkiej wojny, jeżeli nie nawet wydobywanie
z pyłu średniowiecza idei ponadpaństwowego Sacrum Imperium
Romanum narodu niemieckiego.
Poza tym zaś stoi inny jeszcze mit: rasizmu. Alfred Rosenberg“11
{Der Mythus des 20. Jahrhunderts, Monachium 1934, str. 698
i 675) nazywa rasizm „mitem krwi” - „Blutmythus", jego zaś państwowo-ustrojową konsekwencją miałaby być symbioza systemów
państwowych, zorganizowanych na zasadach rasizmu („rassisch
6
7

Monachium 1933, II Band, s.439 i następ.
Op. eil, II Band, s. 431-433.
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bestimmte Staatensysteme, die in einer Symbiose zueinander ste
hen, nicht in endloser Vermischung der Gestalten im gestaltenlo
sen Chaos untergehen sollen"). W następstwie takiego postawienia
zagadnienia Rosenberg głosi, że czas ekspansji na zewnętrz minął
wraz z wojną światową, a zaczął się okres wewnętrznej koncentracji
(„das Zeitalter der grenzenlosen Ausweitung, der Expansion, hat
mit einem Weltkrieg und mit der Weltherschaft des Geldes geendet;
heute beginnt das Zeitalert der inneren Sammlung, Konzentration,
das ein rassisch organisch gegliedertes Staatensytem zeitigen
wird").
Skłonność Niemców do filozofowania sprawia, że na gruncie
niemieckim stosunkowo najszybciej dochodzi do podobnych teore
tycznych sformułowań, które jednak są na pewno odbiciem tego, co
i jak się w Niemczech na ogól myśli i czuje. Głośny swego czasu
w okresie powojennym, z powodu swej mocno pesymistycznej
książki Der Untergang des Abendlandes, Oswald Spengler™1,
ogłosił w 1933 r. I. część dzieła Jahre der Entscheidung, zatytuło
waną Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
Twierdzi tarn Spengler, że „stulecie kultu robotnika kończy się
nieodwołalnie", a „robotnik włączony zostaje z powrotem w całość
narodu”8). Dochodzi zaś w końcu do wniosku, że tak jak niegdyś
z walk wewnętrznych w ochlokratycznym Rzymie epoki Grakchów,
zjawi się i teraz Cezar - Dyktator i Wszechświatowy Imperator.
A więc u Spenglera, bynąjmniej nie jakiegoś oficjalnego pisarza
narodowo-socjalistycznego, występuje już nie tylko Rzesza ponad
państwowa w obszarze środkowoeuropejskim, ale coś dużo więcej.
Równocześnie zaś jest u niego już nie tylko Lenin - technik rewo
lucji, za swego życia urzeczywistniający mit dyktatury proletariatu
i posłannictwo rewolucji światowej, niosącej ze sobą Państwo Bol
szewickie, a po śmierci uosabiający ten mit w swym mauzoleum.
Ani nie jest to już tylko II Duce - technik rewolucji, realizujący mit
Państwa Faszystowskiego, spajającego jednostkę z Państwem, dla
którego wszystko, a poza którym nic, tudzież personifikujący mit
o posłannictwie wszechrzymskim narodu włoskiego. Ani nie jest to
już nawet der Führer - technik rewolucji, urzeczywistniający mit
Trzeciej Rzeszy jako bezgranicznej, ponadpaństwowej i uniwersaliMiinchen, 1933 (C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung), s. 141.
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stycznej koncepcji ustrojowej, ale dużo więcej: mamy u Spenglera
próbę mitu o Cezarze i jego posłannictwie wobec wszechświata.
Jakże charakterystycznie brzmi w tym oświetleniu tytuł jednego
z rozdziałów książki Adolfa Hitlera9: Der starke ist am mächt
igsten allein.
4. Nowej austriackiej konstytucji z 1V 1934 r. nadaje pew
ną odrębną cechę wstęp do niej10. Poza stwierdzeniem bowiem
czterech podstaw państwa austriackiego, tj. chrześcijańskiej, nie
mieckiej, stanowej i federacyjnej, wypowiada on zasadę, iż źródłem
wszelkiego prawa jest Bóg, którego imieniem ten wstęp się zaczyna
(„Im Namen Gottes, des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht”).
Przywodzi to ujęcie na myśl św. Tomasza z Akwinu™, gdy sześć
wieków temu, w swym głośnym dziele Summa theologiae, kladl
u podstaw wszelkiego prawa legem aetemam - prawo odwieczne,
będące istniejącą w Bogu racją rządzenia światem (ratio guberna
tiva totius universi in mente divina existens) oraz legem natu
ralem - prawo naturalne wyrażające te formy, płynące z przykazań
tamtego - odwiecznego prawa, które przez naturę zostały udo
stępnione człowiekowi. Natomiast prawo ludzkie - lex humana prawo pozytywne, obowiązujące z woli organów państwowych,
pojmował tylko, jako szczegółowe określenie ogólnej zasady prawa
naturalnego, której nadaje sankcję przymusu zewnętrznego (quae
in lege naturae continentur). Nie dożył już ogłoszenia austriac
kiej konstytucji prof. Władysław Leopold Jaworski1“, który ostatni
ustęp artykułu pierwszego swojego projektu konstytucji polskiej11
sformułował w tych słowach: „Władzę wykonuje Prezydent wedle
zasad moralności Chrystusowej i nie może być w tym żadną normą
ograniczony”, a w objaśnieniu dodał: „Zdajemy sobie sprawę, że
postanowienie to wywoła ataki ze strony wszystkich, którzy nie
uznąją moralności absolutnej. Na to nie ma rady, bo w tym ścierają
’ Mein Kampf, (Monachium 1933) Band II, Kapitel 8.
10 Im Namen Gottes, des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält
das österreichische Volk für seinen christlichen, deutschen Bundesstaat auf
ständischer Grundlage diese Verfassung (W Imię Boga Wszechmogącego, od
którego pochodzi wszelkie prawo, otrzymuje austriacki naród dla swego chrze
ścijańskiego, niemieckiego państwa związkowego na zasadzie stanowej tę oto
konstytucję).
11 Projekt konstytucji (Kraków 1928), s. 27.
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się dwa różne poglądy na świat. Jeden widzi punkt oparcia wszel
kich norm w volonté générale, drugi znajduje oparcie w moralności
absolutnej. Pierwszy pogląd na świat wiedzie do tego panteizmu
politycznego, jak volonté générale nazwał Maritain™, a więc jest
wszystkim innym raczej niż oparciem, bo jest żywiołem, zmiennym
i przede wszystkim nieuchwytnym... Z tego powodu nie możemy
się wahać w wyborze owego punktu oparcia. Prezydent Rzpltej,
który wykonuje swą władzę wedle zasad moralności Chrystusowej,
nie podpisze ustawy, która by miała na celu zniszczenie jakiejś
klasy społecznej, jakiejś narodowości, która by nakładała pęta
wolności duchowej człowieka. Takie jest znaczenie postanowienia,
które omawiamy"12. Tak myślal i tak pisał polski myśliciel, prawnik
i polityk. Może kiedyś w tym oświetleniu austriacka rzeczywistość
państwowa dostarczy jakichś interesujących doświadczeń.
Nawet mala Austria zaczyna marzyć o jakiejś misji dziejowej.
Mianowicie austriacki minister związkowy dr Ender™1 w swoim
komentarzu do nowej konstytucji z 1 mąja 1934 r.13, pisząc o jej
artykule trzecim, wprowadząjącym z powrotem jako herb państwo
wy orla dwugłowego, ale z czerwono-bialo-czerwonymi barwami
Babenbergów, tłumaczy ten fakt jako dowód rozumienia przez
Austrię jej niemieckiej misji w charakterze Marchii Wschodniej
(„damit geben wir kund, dass wir unsere deutsche Ostmarkmission
erkennen und erfassen”). Wszak jest to sięganie gdzieś jeszcze
w wiek VIII, gdy Karol Wielki™" tworzył między Anizą a Raabą
Marchię Wschodnią jako część pogranicza wojskowego wielkiego
państwa frankońskiego, i potem w wiek X, gdy ją wznawiał Otton
Wielki™7, za którego przecież odżyło po kilkudziesięcioletniej prze
rwie „święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego”, i wreszcie
później jeszcze po rok 1156, gdy za Babenbergerów zamieniła się ta
Marchia Wschodnia w dziedziczne księstwo. W podobnym oświe
tleniu może nawet i tzw. Anschluss w stosunku do rzeszy niemiec
kiej nabrać z czasem raczej tylko charakteru zagadnienia związku
niejako zwykłej prowincji administracyjnej, lecz w formie takiej czy
innej autonomii politycznej.
12 Op. cit. s. 11.
13 Bundesminister Dr. 0. Ender: „Die neue österreichische Verfassung” (Band
1. „Der neue Staat” - Oesterr. Bundesverlag, Wien und Leipzig 1934) - s. 5.
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V.
W jakim kierunku poszły praktyczne próby przebudo
wy ustroju współczesnego państwa?
A. Przed odpowiedzią na to pytanie należy zaznaczyć, że owe
praktyczne próby zostały wyprzedzone rozważaniami na
ten temat w literaturze prawniczej i politycznej. A co
do czasu, to tym razem w pierwszym rzędzie znaleźli się polscy
prawnicy. Mianowicie autor niniejszej pracy jeszcze w roku 1920,
a więc dużo wcześniej przed marszem faszystowskim na Rzym™,
wywoła! swym artykułem pt. Na drodze do stanowości, drukowa
nym w krakowskim „Czasopiśmie Prawniczym i Ekonomicznym"14,
ankietę, w której uczestniczyli profesorowie wydziału prawa na
Uniwersytecie Jagiellońskim: śp. W. L. Jaworski, A. Krzyżanow
ski™1, S. Kutrzeba™", M. Rostworowski™1" i F. Zollxxlx. Rozważa
jąc rozwój organizacji zawodowych w XIX i XX w., doszedłem wów
czas do następujących wniosków15:
„Prawne uznanie tych organizacji za przymusowe będzie for
malnym doprowadzeniem procesu do punktu dojrzenia. Stworzy
zamknięty dla siebie stan, oparty na budowie federacyjnej w obrę
bie każdej grupy, na zasadzie przymusu i samorządu zawodowego.
Podstawą tego podziału na stany będą zawód i funkcja, w jego
ramach spełniana. Samorząd zawodowy wyciśnie swe piętno także
na samorządzie lokalnym, jednostkę sprowadzi do znaczenia
członka organizacji stanowej, pozostawiając jej wolną decyzję
w stosunkowo szczupłym zakresie. Rozwój ustroju społecznego nie
idzie ani - jakby się zdawać mogło - po linii omnipotencji państwa,
ani też po linii wolności jednostki. Przeciwnie, zdąża on, z jednej
strony, do rozwoju stanowości zawodowej, opartej o szeroki samo
rząd, a poddający sobie tylko jednostkę, z drugiej zaś, do pozosta
wienia państwu tylko kierownictwa i załatwiania w zakresie pew
nych spraw wspólnych ogólnego znaczenia. Stosem pacierzowym
N Rocznik XVIII [Ankieta drukowana na lamach „Czasopisma Prawniczego
i Ekonomicznego", R. XVIII, Nr 5-8 i 9-12, spowodowana artykułem Kumanieckiego Na drodze do stanowości (CZPiE, R. XVIII, Nr 5-8 ), w której swoje artykuły
opublikowali: W. L. Jaworski, A Krzyżanowski, F. Zoll, M. Rostworowski i S. Kutrze
ba - przyp. red.].
15 Op. cit., s. 7 i 8.
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stanie się samorząd administracyjny oraz samorząd gospodarczy,
oparty o samorządne stany zawodowe”.
Nie tąję tego, że, przypatrując się współczesnej ewolucji ustro
jowej państwa w Europie, czytam po czternastu latach powyższe
własne słowa nie bez głębszego wrażenia: w tylu bowiem kierun
kach próby, podejmowane dzisiaj sposobem praktycznym, nie od
biegają od wykreślonej w nich linii rozwojowej!
A w zagranicznej literaturze socjologicznej przede wszystkim
Otmar Spann10“ poddał teoretycznej analizie zagadnienie państwa
korporacyjnego i stanowego na platformie światopoglądu uniwersalistycznego w swej książce Der wahre Staat. Wywody jego są
jednak może zbytnio teoretyczne, jak to nie bez słuszności zauwa
żył Teodor Seidlerxxxl w pracy Jednostka, Państwo, Rząd16.
A kiedy już pierwsze praktyczne próby podjęto na kontynencie
europejskim, odezwał się Watykan. Mianowicie encyklika Piusa
Ki»™ Qua(tragesimo anno z 15 mąja 1931 r. poruszyła zagadnie
nie nowoczesnej stanowości zawodowej w ustroju państwowym,
Tym więcej zaś trzeba zwrócić na ten fakt uwagę, że Bundesminister dr O. Ender stwierdza wyraźnie w swym komentarzu do kon
stytucji austriackiej z mąja 1934 r., iż wspomniana encyklika pa
pieska znalazła w Austrii silny oddźwięk17. Głównie zaś następują
ce jej ustępy należy uwzględnić18:
16 Warszawa 1934, s. 29.
11 S. 4 „Die päpstliche Enzyklika fand in Oesterreich starken Widerhall”.
18 Acta Apostolicae Sedis, t. XXIII, 1931, s. 203, 204 i 205; polskie tłumacze
nie X. biskupa Dr. Okoniewskiego (Warszawa, nakładem Polskiej Agencji Praso
wej). Tekst łaciński brzmi: Ac reformationem quidem institutionum cum commemoramaus, respublica praecipue menti obversatur, non quasi ab eius
opera Universa salus sit exspectanda, sed quia ob"individualismi"quem
diximus vitium eo res sunt redactae, ut prostrata ac paene exstincta locuplete ilia et quondam per diversi generis consociatones compositae evoluta vita
sociali, fere soli remanserint singuläres homines et res publica, hand parvo
ipsius rei publicae determento, quae, amissa forma regiminis socialis suscepUsque oneriubus omnibus, quae deletae illae consciationes antea perferebant,
negotiis et officiis propemodum infinittis obruta est atque oppressa.
Id autem in primis spectare, in id intendere et res publica et optimus quisque civis debent, ut „classium” oppositarum disceptatione superata, concors „ordiunum” conspiratio exciteur et provehatur.
In reficiendos igitur „ordines” arspolitca, socialis incumbat necesse est...
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„Mówiąc - czytamy tam - o reformie urządzeń, mamy na myśli
głównie państwo. Doszło do tego, że owe bujne i ongi przez roz
liczne związki świetnie rozwinięte życie społeczne obecnie tak
upadlo, że pozostały prawie same jednostki i państwo, z niemałą
szkodą samego państwa. Życie społeczne bowiem stało się bez
kształtne, a państwo, przejąwszy na siebie wszystkie te zadania,
które poprzednio ponosiły zniszczone związki, załamuje się niemal
pod ciężarem nieskończonych zadań i zobowiązań.
„O to przede wszystkim starać się, o to zabiegać powinno pań
stwo i dobry powinien obywatel, aby po zaniechaniu walki przeciw
nych sobie «klas» powstała i rozwijała się zgodna współpraca
«stanów». Do odnowienia zatem «stanów» musi się sztuka polityki
społecznej przyłożyć, do których należałoby się nie ze względu na
zajęcie na rynku pracy, lecz ze względu na funkcję społeczną,
którą się pełni. Stąd łatwo wysnuć wniosek, że w owych związkach
ośrodek ciężkości leży w sprawach, całemu stanowi wspólnych.
Takie sprawy natomiast, w których odrębne interesy pracodawców
i pracobiorców wymagają szczegółowego rozpatrywania i obrony,
mogą w danym razie odrębnie przez każdą stronę być rozpatrywa
ne i kiedy zachodzi potrzeba - odrębnie rozstrzygnięte. Nie po
trzeba bodaj dodawać, że nauka Leona XIIIxxxni o formie rządu19
odnosi się również w należytym zrozumieniu do zawodowych
związków czy korporacji: przysługuje bowiem ludziom prawo wybo

... „ordines“ nimirum, quibus inseranlur homines non pro munere, quod
quis in mercalu laboris habeat, sed pro diversis partibus socialbus, quas
singuli exerceant...
Ex quo facile dedcitur, iu illis collegis ea, wuae totius „ordinis” sunt com
munia, longe primas ferre, inter quae eminet uniuscuiusque artis ad bonum
commune civitatis conspiratio quam maxime fovenda. De negotiis autem, in
quibus pecularia commoda vel incommoda herorum opificumve speciali
indigcant cura et tutela si quando occurrunt, seorsim utrique deliberare vel,
prout resfert, decemere poterunt.
Vix est necesse commemorare, qoud Leo XII de politici regiminis forma docuit,idem, servata proportione, professionum quoque collegiis seu corporibus
aeque applicari: nimirum integrum esse homnibus quam maluerint formant
eligere, dummodo et iustinae et boni communis necessitatibus sit consultum.
19 Encykiike. Immortale Dei (1 XI 1885).
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ru według upodobania jakiejkolwiek formy, byleby była w zgodzie
ze sprawiedliwością i wymogami dobra powszechnego”.
B. A teraz z kolei rozpatrzmy główne wytyczne dotychcza
sowych praktycznych prób w tej dziedzinie.
1. Przede wszystkim pojawiła się w rozmaitej formie i w różnym
rozmiarze dążność do likwidacji powszechnego prawa
glosowania. 1 tu znów zaczęli bolszewicy. Pierwsza bowiem Ro
sja sowiecka ograniczyła prawo wyborcze czynne i bierne: przyna
leżność proletariacka jest jednym z głównych znamion prawa re
wolucyjnego czy - jeżeli można to tak nazwać - praworządności
rewolucyjnej. Tylko tzw. „pracujący” w rozumieniu konstytucji
sowieckiej mają prawa polityczne. Władze zaś sowieckie rozstrzy
gają o tym, kto podpada pod pojęcie osób utrzymujących się - jak
się wyraża konstytucja - z produktywnej i realnie użytecznej pra
cy. Zasięg pozbawionej tych praw tzw. burżuazji jest praktycznie
szeroki.
We Włoszech faszystowskich nastąpiło podobne ograni
czenie de facto, choć nie de iure, już z tą chwilą, gdy nowe przepi
sy ustrojowe wprowadziły ustalanie przez Wielką Radę Faszystow
ską listy 400 kandydatów do parlamentu spośród 1000 osób, pro
ponowanych przez kongresy Konfederacji Narodowych i przez
uprawnione do tego organizacje. Cóż z tego, że decyzję o tej liście
oddano wyborcom w powszechnym glosowaniu. Wszak Wielka Rada
Faszystowska ustali tylko listę faszystowską. To, co potem nastę
puje, jest formalnością. Powszechne glosowanie zeszło w tej kon
cepcji do znaczenia pewnego efektu zewnętrznego, względnie do
roli środka taktyki politycznej.
W hitlerowskich Niemczech tak zwani tam marksiści zostali
wyjęci poza nawias prawa wyborczego. W Austrii wykluczono
znów hitlerowców od zasiadania w ciałach reprezentacyjnych, a po
nich w następstwie lutowej rewolty z 1934 r. przyszła kolej także na
socjalistów.
Tym sposobem powszechne prawo glosowania albo wprost zni
ka, albo zamiera stopniowo. Dzieje się to tak dobrze w państwach
proletariackich, jak demokratycznych, jak nacjonalistycznodyktatorialnych. Tylko że w różnych tych państwach wyłącza się
poza nawias jakieś grupy dotychczasowych wyborców.
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2. Czym zastąpić dotychczasową demokratyczną kon
cepcję masy wyborczej? Oto pytanie, przed którym stanęli
z miejsca wszyscy współcześni reformatorzy państwowego ustroju,
a na które musieli szukać odpowiedzi.
Bolszewicka doktryna o dyktaturze proletariatu jako zwy
cięskiego elementu wywodzącego się z walki klas miała tutaj sto
sunkowo łatwe zadanie. Odpowiedź bowiem leżała jasno na linii
logicznych konsekwencji, wyciągniętych z podstawowych zasad tej
samej doktryny. Jest nią organizacja klasowa, a raczej jednoklasowa. Słusznie określił dr Konstanty Grzybowski20 sowiec
kie prawo wyborcze Jako prawo cenzusowe z dwoma cenzusami:
cenzusem pracy i politycznym”. W powyższych zaś granicach moż
na doszukiwać się zróżnicowania zawodowego chyba tylko w tym, że
w miastach podstawą wyborów do sowietu miejskiego są tzw.
Jednostki zawodowe” dla poszczególnych fabryk i warsztatów.
Nadto aż do wejścia w życie zmiany konstytucji z pierwszych dni
lutego 1935 r. wybory do wyższych organów ponad sowietami wiej
skimi i miejskimi, czyli do tzw. zjazdów sowieckich, zaprowadzono
pośrednie i to przy uprzywilejowaniu miast, a więc pod tym wzglę
dem nierówne.
Mussolini wystąpił pierwszy z praktyczną próbą oparcia pod
staw ustroju na organizacji zawodowej. Uznane przez właściwą
władzę syndykaty prawodawców i pracowników są wprawdzie oso
bami prawa publicznego, ale bez charakteru przymusowego.
A choć są pozbawione przymusowości, mimo to wykonują swe atrybucje nie tylko w stosunku do swoich członków, ale i co do innych
osób, należących do kategorii i klasy zawodowej reprezentowanej
przez syndykat. Potem stworzono (l'ordinamento delle corporaUstrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik (Kraków 1929,
s. 31). [Konstanty Grzybowski (1901-1970, prawnik, specjalista w zakresie
prawa państwowego i historii doktryn politycznych i prawnych. W latach 19291939 wykładał w Szkole Nauk Politycznych w Krakowie, od 1946 profesor UJ, a od
1969 członek PAN. W dwudziestoleciu międzywojennym początkowo sympatyzo
wał z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem, potem ze Stronnictwem
Demokratycznym. Autor m.in.: Zasady konstytucji kwietniowej (1937), Nauka
o państwie (1949), Demokracja angielska (1946), Stalinizm w socjalistycznym
prawie konstytucyjnym (1957), Historia doktryn politycznych i prawnych od
państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych (1967) - przyp. red. |.
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zioni) łącznikowe organy administracyjne pod nazwą korporacji21.
Syndykaty powołano do przedstawienia 800 spośród 1000 kandyda
tów do parlamentarnego mandatu poselskiego (prezentę 200 dal
szych przekazano innym stowarzyszeniom kulturalnym, społecz
nym i wychowawczym). Narodowa Rada Korporacyjna™7*' od razu
była pomyślna jako konkurująca w funkcji ustawodawczej z parla
mentem w pewnych sprawach.
Ze skomplikowania całej tej maszynerii i z jej niezdecydowanego
charakteru widać dostatecznie, że sam jej twórca uważał zagad
nienie samo w sobie za trudne i subtelne. Przebija też z próby
wprowadzenia jej w życie duża ostrożność.
Kryterium zawodowe wprowadzi! nowy statut m. Wied
nia, wydany rozporządzeniem Komisarza Związkowego z 31 II 1934,
poz. 20 (9 Stück) LGB1. na podstawie pełnomocnictwa, zawartego
w § 2 rozporządzenia Związku Rządowego z 12 II 1934, Nr 77 B. G.
Bl. („Stadtordnung der Bundeshauptstadt Wien”). Mianowicie
Rada Miejska, tzw. „Wiener Bürgerschaft”, składa się z 64 radców
miejskich, a to z 12 przedstawicieli organizacji kulturalnych
(„kulturelle Gemeinschaften”), tj. wyznań, nauki, sztuki i szkolnic
twa, dalej z 36 zastępców przemysłu i handlu oraz z 16 reprezen
tantów rolnictwa, instytucji kredytowych, wolnych zawodów
i służby publicznej. Do czasu wydania odnośnych szczegółowych
przepisów powołuje ich burmistrz w zasadzie na okres 3 lat. Statut
nakłada w § 14 na burmistrza obowiązek rozwiązania powołanej
Rady Miejskiej, skoro tylko nastąpi organizacja stanów zawodo
wych („sobald die Einrichtung der Berufsstände erflogt ist...").
Burmistrza mianuje kanclerz związkowy na 6 lat z terna, przedło
żonego przez Radę Miejską. Burmistrz zaś powołuje i odwołuje
wiceburmistrzów, których normalny okres urzędowania pokrywa
się z okresem funkcji Rady Miejskiej.
Już zaś całkiem zdecydowanie w kierunku stanowym po
szła ostatnio konstytucja austriacka z 1 mąja 1934 r. (Nr 1
BGBl.), która zaraz na samym wstępie stwierdza, że jej postano
wienia opierają się na ustroju stanowym - „auf ständischer
21 Ustawa z 5 lutego 1934, n. 163, o „Costituzione e funzioni delle Corporazioni” (ogłoszona w „Gazetta Ufficiale del Regno dTtalia”, Parte prima, Numero
42, 20 febbraio 1934 - Ano XII, pag. 869).
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Grundlage". Ustawodawstwo związkowe zostało oparte o 4 organy
opiniodawcze. Są to: a) Rada Państwa (Staatsrat), złożona z 40-50
członków, mianowanych na 10 lat spośród zasłużonych i państwo
wo wypróbowanych obywateli, b) Związkowa Rada Kultury
(Bundeskulturrat) z 30-40 zastępców wyznań, szkolnictwa, nauki
i sztuki, c) Związkowa Rada Gospodarcza (Bundeswirtschafttsrat)
z 70-80 przedstawicieli siedmiu stanów zawodowych (Berufsstände),
a to rolnictwa i leśnictwa, wielkiego przemysłu (Industrie) i górnic
twa, średniego i drobnego przemysłu (Gewerbe), handlu, komuni
kacji, kredytu i ubezpieczeń, wolnych zawodów, tudzież służby
publicznej, a wreszcie d) Rada Krąjów (Länderrat), złożona
z marszałków krąjowych i szefów skarbowych wydziałów w rządach
poszczególnych krajów, wchodzących w skład austriackiego pań
stwa związkowego. Z przedstawicieli tych czterech organów tworzy
się Sejm Związkowy (Bundestag), złożony z 20 posłów z łona Rady
Państwa, 10 Związkowej Rady Kultury, 20 Związkowej Rady Gospo
darczej i 9 Rady Krąjów; Sejm Związkowy nie dyskutuje, tylko glo
suje. W wyjątkowych zaś wypadkach, przewidzianych w konstytu
cji, schodzą się wszystkie te 4 organy w pełnym składzie jako
Zgromadzenie Związkowe (Bundesversammlung). Podobnie też
Sejmy Krajowe mają składać się z przedstawicieli wyznań, szkol
nictwa, nauki, sztuki oraz stanów zawodowych odnośnego kraju;
charakter ich ma być tylko opiniodawczy, a posiedzenia niejawne.
Jednak według art. 182 termin faktycznego przejścia Austrii na
ustrój stanowy ustalić ma dopiero osobna związkowa ustawa
ustrojowa („das Bundesverfassungsgestz, betreffend den Übergang
zur ständischen Verfassung”). A zatem także i na austriackim
gruncie widać pewnego rodząju ostrożność pod tym względem.
WNiemczech Adolf Hitler w swej książce Mein Kampf2 stanął
na stanowisku, że państwo typu zwanego przez niego „der völ
kische Staat” nie może tolerować tego, aby o specjalnych zagad
nieniach, np. gospodarczych, radzili lub stanowili ludzie, którzy na
podstawie swego wychowania i swej działalności nie mogą się znać
na rzeczy. Skutkiem tego dzieli on państwowe ciała reprezentacyj
ne na polityczne z jednej, i na zawodowe izby stanowe („berufliche
ständische Kammern") z drugiej strony. Celem zaś uzyskania ich22
22 Monachium 1933, Band II, s. 502, 672 i 677.
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wydatnego współdziałania stawia nad nimi osobny senat („steht
über ihnen als Auslese stets ein besonderer Senat"). Jednak ani
w izbach, ani w senacie glosowanie nie ma mieć miejsca, gdyż mają
być one instytucjami pracy, a nie „maszynami do glosowania"
(„Arbeitseinrichtungen und keine Abstimmungsmaschinen”). Or
ganizacje zawodowe („die Gewerkschaften") uznaje Führer współ
czesnych Niemiec za kamienie, potrzebne do budowy przyszłego
parlamentu gospodarczego, względnie izb stanowych („des künft
igen Wirtschaftparlaments beziehungsweise der Ständekammern”).
Jest bowiem tego zdania, że to, co obecnie bywa porównywane
w walkach milionowych rzesz, powinno być w przyszłości zała
twiane w izbach stanowych i w centralnym parlamencie gospodar
czym. Tym sposobem przedsiębiorcy i robotnicy, zamiast staczać
ciągle walki taryfowe i tym samym szkodzić swemu obopólnemu
położeniu gospodarczemu, załatwialiby tego rodzaju zagadnienia
wspólnie w instytucji wyższego rzędu, której stale i ponad wszystko
musi przyświecać dobro całego narodu i państwa („das Wohl der
Volksgesamtheit und des Staates").
Znaleźć można w tej koncepcji niejedną myśl wspólną z włoską
Kartą Pracy*™ oraz pewne reminiscencje z zakresu działania
Narodowej Rady Korporacyjnej w ustroju faszystowskim. Nie ma
jednak np. instytucji na wzór sądów pracy, a za to jest zdecydowa
nie postawiona dwutorowość reprezentacji politycznej i gospodar
czej.
Na razie widzimy w hitlerowskich Niemczech pewne próby
zawodowości na gruncie etatyzmu, względnie gospo
darki planowej. Jest to przede wszystkim organizacja stanu
rolniczego - stanu „żywicieli państwa” („Reichsnährstand”). Pod
stawę jego stanowi zorganizowanie rolnictwa przy wyłączeniu go
z gospodarki rynkowej. Minister rolnictwa może regulować wytwór
czość, zbyt i ceny, przydzielać poszczególnym producentom rynki
zbytu, łączyć poszczególne gospodarstwa, a nawet zakazać prowa
dzenia przedsiębiorstwa rolnego ze względu na wymagania gospo
darki państwowej. Właściciel warsztatu rolnego zajmie w tej kon
cepcji stanowisko jak gdyby funkcjonariusza ministra rolnictwa.
W przemyśle zaś ustawowa organizacja tzw. pracy narodowej zro
biła z przedsiębiorcy kierownika („Führer") zakładu pracy o du-
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żych co prawda uprawnieniach, ale i o jeszcze większej odpowie
dzialności. Faktycznym zaś dyktatorem w swoim okręgu urzędo
wym został tzw. „Treuhänder der Arbeit”, który ustala zasady
umowy o pracę w poszczególnych zakładach, reguluje możność
zwalniania pracowników, rozstrzyga konflikty itd. Przedsiębiorca
przemysłowy pozostał wprawdzie w swoim warsztacie i na jego
czele, ale stal się również czymś w rodzaju jakby funkcjonariusza
państwowego.
W dotychczasowych próbach niemieckich wybija się na czoło ra
czej planowość etatystyczna, podczas gdy zawodowość tworzy
tylko ramę dla niej. I tu jest zasadnicza różnica od próby włoskiej.
Niemniej wyczuwa się na niemieckim gruncie tę samą ostrożność,
co i na włoskim, i również podobny brak zdecydowanego pociągnię
cia.
Ciekawie przedstawia się omawiane zagadnienie na gruncie
francuskim, gdzie przecież syndykalizm ma już swoją historię
teoretyczną i praktyczną. Otóż w literaturze, domagającej się re
formy obecnego ustroju trzeciej republiki, dotychczasowe syndyka
ty są uważane co prawda za narzędzia parlamentaryzmu („les
organisations syndicales sont des instruments du parlamentarisme’’)23, lecz podpułkownik de la Rocque10*
™ liczy się z faktem ich
istnienia i sądzi, że przy odpowiedniej reorganizacji mogłyby się
one stać podstawą dla „profession organisée", a mianowicie „les
syndicats, pour jouer leur rôle, doivent être exclusivement pro
fessionnels et régionax”2,1). Pod tym względem przywódca francu
skich „Croix-de-Feu"“™' idzie tylko w ślady włoskie, gdzie - jak
słusznie stwierdza prof. Starzewski26 - „istnienie syndykatów na
23 Robert Francis, Thierry Maulnier, Jean-Pierre Maxence, „Demain la Fran
ce" (Paris, 1934, 2-e édition, Editions Bernard Grasset), s. 443 [książka poświę
cona „aux Morts du 6 Février” przez autorów „leurs camarades de combat"].
24 Ly. Colonel de la Rocque „Service public", (Paris, 1934,62-e éd.), s. 145-148.
26 Dr Maciej Starzewski, Ze studiów nad ustrojem faszystowskim, (Kraków
1931), s. 7. [Maciej Starzewski (1891-1944), prawnik, specjalista od prawa
państwowego i międzynarodowego. Ukończył studia prawnicze na UJ, podczas 1
wojny światowej służył w legionach, walczył również podczas wojny polskobolszewickiej. Po wojnie pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w 1928
habilitował się, a w 1931 otrzymał Katedrę Prawa Państwowego i Międzynarodo
wego UJ. Zasiadał w ostatnim Sejmie II Rzeczpospolitej (1938-1939) z ramienia
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rzuciło się faszyzmowi, jako fakt realny, dziejowy”. Natomiast zdaniem autorów książki Demain la France*26 - państwo korpora
cyjne odrzuca parlamentaryzm, jako pasożyta, a urzeczywistnia
formę rządu, opartą na czynnikach zawodowo-kompetencyjnych:
„Toute organisations corporative rejette le parlamentarisme com
me parasite, car elle réalisé le gouvernement des travailleurs par
euxmêmes, considérés comme compétences professionelles et dans
la mesure de leurs compétences”. A gdy czyta się w Demain la
France, że kapital jest funkcją społeczną, analogiczną do tych,
które spełniają robotnicy („le capital est une fonction sociale ana
logue à celles que remplissent les travailleurs”)27, to mimo woli
przypominają się wywody kanclerza Hitlera na temat kapitału28.
3. Szukając, co by postawić w miejsce zanikających form do
tychczasowej organizacji ustrojowej, natknęły się próby reform nie
tylko na problem powszechności, ale i na zagadnienie równego czy
nierównego prawa wyborczego. Zatem pozostąje w ścisłym związku
sprawa elity, tzw. elitaryzmu.
Pod tym względem początek dali również bolszewicy. Właści
wie odblask idei elitaryzmu tkwi już w samem uprzywilejowaniu
tzw. pracujących w ustroju Rosji sowieckiej. Oni bowiem tylko
mają prawa polityczne, dostęp do pewnych urzędów, do stanowisk
kierowniczych w związkach zawodowych, ułatwienia przy wpisach
na uniwersytety itp. Ale właściwy elitaryzm leży u podstaw partii
komunistycznej, jedynej legalnej partii, a odgrywającej wybitną
rolę w ustroju rosyjskim obok władz państwowych. Członkowie jej
podlegąją rozkazom co do zajmowania stanowisk politycznych i co
do miejsca osiedlenia, ale za to korzystają ze szczególnych przy
wilejów. Partia komunistyczna ma decydujący wpływ na rządy,
gdyż główne stanowiska i w partii, i w sowietach są łączone w tych
samych osobach; ona to dąje dyrektywy dla władz sowieckich i w jej

Obozu Zjednoczenia Narodowego. Podczas wojny więziony w Sachsenhausen.
Najważniejsze prace: Prawo państwowe porównawcze (1928), Elita i wódz
w projekcie ustroju Trzeciej Rzeszy (1933), Systematyka ustrojów politycz
nych (1936), Demokracja i totalizm (1937) - przyp. red.].
26 S. 443 |R. Francis, J. P. Maxence, T. Maulnier - przyp. red.].
27 S. 441.
28 Mein Kampf (München 1934), B. I, s. 228-234.
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rękach są związki zawodowe, spełniające pewne funkcje państwo
we. Warunki przyjęcia do partii komunistycznej nadają jej charak
ter ekskluzywny. Jej też organem właściwie jest milicja czerwo
na.
We Włoszech ma się rzecz podobnie z partią faszystow
ską. Na czele stoi II Duce i Gran Consiglio (Wielka Rada), złożona
z ministrów, członków Dyrektoriatu Narodowego (tj. z Sekretarza
Generalnego, Sekretarza administracyjnego i 8 członków, miano
wanych przez Wielką Radę), tudzież z osób, powołanych prze II
Duce. Tu zatem również występuje pewnego rodzaju unia perso
nalna między kierowniczymi stanowiskami w rządzie i w partii.
Ona też jedna właściwie pozostała na placu. Volpe29 stwierdza po
zwycięstwie faszystów, „że inne partie leżały albo powalone na
ziemię (socjaliści, komuniści, ludowcy), albo przelały do faszyzmu
większą lub mniejszą część swoich ludzi (różne zrzeszenia libera
łów, a także partia republikanów”), albo dokonały fuzji masowej
z faszyzmem (nacjonaliści)”. Partia faszystowska ma też swój
organ w milicji faszystowskiej. Ale i w niej jest jeszcze faktycznie
właściwa elita, pochodząca z kierowniczych kadr pierwszych
„Fascia di Combatimento". Partia faszystowska zaczęła przecho
dzić z czasem do ekskluzywności. „Partia - pisze Gioacchino Vol
pe30 - zdawała sobie sprawę ze zbyt wielkiego napływu nowozaciężnych i zamknęła przed nimi wrota, oczyszczając się gruntow
nie”.
W hitlerowskich Niemczech jedne stronnictwa polityczne zli
kwidowano z urzędu, konfiskując równocześnie ich majątek
(komunistów i socjalistów), inne (jak centrum katolickie) rozwią
zały się formalnie dobrowolnie, ale faktycznie pod naciskiem władz,
wywodzących się z szeregów hitlerowców. Tzw. „Nazi”, czyli partia
narodowo-socjalistyczna, jest w rzeczywistości jedyną dziś w Niem
czech. I ona ma także swoją właściwą elitę, co do pewnego stopnia
wystąpiło od razu nawet w organizacji zbrojnego organu partii,
gdyż obok SA, tj. „Sturmabteilungen”, stworzono specjalne SS,
czyli „Schutzstaffeln”, rodzaj gwardii dowództwa partii, a szcze-

29
30

Op. cit. s. 55.
Op. cit. s. 56.
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golnie samego Adolfa Hitlera, noszącego już w partii tytuł „Der Führ
er”.
W jego książce Mein Kampf znajdujemy interesujące wywody
w rozdziale zatytułowanym Staatsangehöriger und Staatsbürger*'1,
a pozostające w pewnym stosunku do omawianego zagadnienia.
Według tej koncepcji państwo, nazwane „der völkische Staat”, dzieli
swych mieszkańców na 3 grupy: „Staatsbürger" - obywateli państwo
wych, „Staatsangehörige” - przynależnych do państwa i „Fremde" obcych. Przynależność państwową („Staatsangehörigheit”)
nabywa się w zasadzie tylko przez urodzenie; nie uprawnia ona do
sprawowania publicznych urzędów, ani nie daje praw politycznych,
w szczególności czynnego i biernego prawa wyborczego; co do
każdego przynależnego do państwa winna być w zasadzie stwier
dzona rasa i narodowość („Rasse und Nationalität”); może on
w każdej chwili zrzec się swej przynależności do państwa. Obcy
miałby się tym tylko różnić od przynależnego do państwa, że po
siada taką przynależność w obcym państwie. Natomiast przy
należny do państwa niemieckiej narodowości („der Staats
angehörige deutscher Nationalität”) po spełnieniu obowiązku
szkolengo („vorgeschriebene Schulbildung"), po przejściu przepi
sanych dalszych ćwiczeń fizycznych („vorgeschriebene weitere
körperliche Übungen”) i wreszcie po odbyciu powszechnego dla
Niemców przysposobienia wojskowego („die Ausbildung im Heere")
otrzymywałby w razie nieskazitelności i po złożeniu przysięgi „auf
die Volksgemeinschaft und auf den Staat” w uroczysty sposób
prawo obywatelstwa państwowego. Natomiast Niemka sta
wałby się obywatelką państwa w następstwie zamążpójścia, o ile by
jej skutkiem zarobkowania („ein Erwerbsleben") już przedtem nie
zostało nadane prawo obywatelstwa państwowego. Hitler wyraża
się o obywatelu państwowym, że „er ist der Herr des Reiches” - „on
jest panem Rzeszy", ale z drugiej strony, że „diese höhere Würde
verpflichtet auch” - że „ta wyższa godność także zobowią
zuje”. Dlatego też osobnicy bez czci lub charakteru, zdrajcy ojczy
zny, pospolici przestępcy itp. mogliby być w każdej chwili pozba
wieni prawa obywatelstwa państwowego. Gdzieś jakby się w tej
hitlerowskiej koncepcji wydobywało spod pyłu wieków echo starej
31 B. II, s. 488-491.
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dewizy Francji szlacheckiej, że la noblesse oblige, tylko, oczywi
ście, niejako w nowym wydaniu powojennego XX wieku.
Doprawdy dziwnymi drogami chodzi czasem historia. Wszak to
demokratyczno-parlamentarna Republika Francuska była pierwszym
państwem, które pozbawiło niedawno temu naturalizowanych oby
wateli francuskich biernego prawa wyborczego na okres pierw
szych 10 lat, chyba że uczynią zadość obowiązkowi czynnej służby
wojskowej w armii francuskiej lub w razie skrócenia tego okresu
z innych wyjątkowych motywów. Wprowadziła też w tej samej
ustawie (z 10 sierpnia 1927 r.) w stosunku do nowych obywateli
możliwość pozbawienia ich obywatelstwa w drodze postępowania
sądowego. Jest to więc pewnego rodzaju kategoria jak gdyby oby
wateli drugiej klasy. Inne tu były motywy, inny zakres i sposób
ujęcia aniżeli w koncepcji hitlerowskiej. To prawda. A jednak i tu,
i tam błąkają się gdzieś jakieś zbliżone do siebie podobieństwa,
zapewne przypadkowe, ale takie zbieżności co do czasu miewają
jednak w historii swoją wymowę, a nieraz nawet skutki, choć inne
ich jest źródło, odmienne tlo, a szlak ich rozwoju zgolą odrębny.
Jednak owi obywatele państwa, będący jego „panami", jak się
wyraża Hitler, mają być tylko pewnego rodzaju jak gdyby kadrą,
z której dopiero drogą doboru przez zaprawienie się w poczuciu
odpowiedzialności ma się wytwarzać elita przodownicza „eine Führerauslese”32. Alfred Rosenberg (Der Mythus des 20 Jah
rhunderts, Monachium 1934, s. 546 i 596), wysunął myśl stworze
nia „eines Deutschen Ordens" - niemieckiego Zakonu, złożonego
z ludzi, którzy kierowaliby odrodzeniem narodu niemieckiego („aus
Persönlichkeiten zusammengesetzt, die führend an der Erneu
erung des deutschen Volkes teilgenommen haben”), a rekrutowali
by się ze wszystkich warstw narodu. Miałaby w tym być podstawa
dla powstania nowej szlachty („die Grundlage für das Entstehen
eines neuen Adles"), którą określa jako „Bluts - und Leistungsa
del" i dodaje do tego uwagę, że podczas gdy dawna demokracja
płaciła pieniądzem, to nowe Niemcy będą umiały wynagradzać
swych wielkich przewodników („die alte Demokratie zahlte mit
Geld, mit nichts als Geld, das neue Deutschland wird mit Ehren die
Volkschuld an seine grossen Führer abzutragen wissen”). Albo32 Op. cit. B. II, s. 502.
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wiem reprezentowany przez niemeickiego kanclerza światopogląd
- owa „völkische Weltanschauung” - uznaje nie tylko wartość rasy,
ale i znaczenie osoby („nicht nur den Wert der Rasse, sondern
damit auch die Bedeutung der Person”) i tym samym przeznacza
oba te elementy na filar swojej koncepcji33.
Nowa austriacka konstytucja z 1 marca 1934 r. podkreśla
kilkakrotnie elitaryzm, choć bliżej nie ustala ani jego kryteriów, ani
zasad proceduralnych. 1 tak od członków Rady Państwa („Staats
rat”) wymaga, że mąją to być zasłużeni obywatele z charakterem,
już wypróbowani w pełnym rozumieniu potrzeb i zadań państwo
wych („verdiente, charaktervolle Bundesbürger, von denen nach
ihrem bisherigen Verhalten und nach ihren bisherigen Leistungen
volles Verständnis für die Bedürfnisse und für die Aufgaben des
Staates zu erwarten ist" - Art. 46). Członkowie zaś tak Związkowej
Rady Kultury, jak i Związkowej Rady Gospodarczej - winni być
dobrymi patriotami („vaterlandstreue Mitglieder” - Art. 47 i Art.
48).
We Włoszech faszystowskich pojawił się w roku 1933 po
mysł o „Capo del Littorio" - o hełmie herbowym, utworzonym
z wiązanki rózg liktorskich, przepasanych złotą wstęgą i otoczo
nych wieńcem z liści dębowych i oliwnych, którego końce wiąże
wstęga o włoskich barwach narodowych. Ten hełm herbowy miały
by prawo nasadzać na swoje herby rodowe te rody szlacheckie,
które się zasłużyły dla faszyzmu, a inni faszyści byliby uprawnieni
dobierać sobie do hełmu liktorskiego tarcze i symbole heraldyczne.
Także we Francji odzywąją się już podobne echa. Przywódca
organizacji kombatantów, tzw. Krzyża Ognistego („La Croix-deFeu”), podpulk. de la Rocque, miał powiedzieć ojej członkach, że
w naszych niespokojnych czasach, gdy zewsząd poszukuje się
wodzów, oni wskrzesząją prawdziwą arystokrację, mianowicie
arystokrację spełnionej służby, arystokrację przelanej krwi34.
Przypomina się mimo woli polska ustawa z 11 maja 1920 r.35,
w myśl której do dnia 31 maja 1924 r. mogły osoby wojskowe
uzyskać dla siebie i swej najbliższej rodziny prawo przybrania*31
33 Hitler, op. cit., B. II, r. 499 i 500.
31 Por. „Gazetę Polską” z 6 XII 1934, Nr 338.
36 D. U. 325 (Nr 36).
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sobie nazwiska rodowego tego nazwiska, pod którym peinity
służbę w polskich formacjach wojskowych lub w polskim wojsku,
aodznaczyly się gorliwym pełnieniem obowiązków.
Ileż w tym wszystkim reminiscencji odnalazłby historyk, śledzą
cy rozwój rycerstwa i szlachty w odległych wiekach, tak za granicą,
jak i u nas w Polsce.

VI.
W tworzeniu nowego ustroju państwowego wystąpił wybitnie czyn
nie element, wyrosły z wojny, mianowicie kombatanci. Znajdu
jemy ich w Rosji Sowieckiej i we Włoszech faszystowskich i w Niem
czech hitlerowskich, a zaczynają dawać o sobie znak życia już
i gdzie indziej, jak np. ostatnio we Francji. Uczestnicząc zaś żywo
i bezpośrednio w tej pracy ustrojowo-państwowej, starają się oni
organizować równocześnie odpowiednio do swych wytycznych
poglądów na państwo - wychowanie młodzieży: ideowo i fizycznie.
Nie chcą widocznie zejść bezpotomnie.
Gdy się sięgnie głębiej w to zjawisko, to co się dostrzeże? Oto
ostatnia wojna była wojną mas ludowych. Zawodowi politycy
przedwojenni rzucali raz po raz hasło, że kto spełni obowiązek
krwi, ten ma prawo głosu w sprawach państwowych. Tak też się
stało, ale te masy, które walczyły na polach bitew, przestały się
oglądać na polityków dawnej daty. Zaczęły z tych mas wydobywać
się samorzutnie nowe siły, wyrzucając na wierzch fali dziejowej
nowych, własnych wodzów. Równocześnie zaś rozległo się po Eu
ropie wołanie o silny rząd. I zaczęto go też naprawdę tworzyć.
Raz jeszcze zdaje się sprawdzać w historii na wielką miarę ta
prawda, że spełnienie obowiązku krwi ma swe dalsze jeszcze kon
sekwencje, już nie wojskowe, lecz polityczne. Niegdyś, przed wie
kami, z drużyn rycerskich wytworzyła się szlachta, która z czasem
chwyciła w swe ręce rządy. Teraz zaś z masowych armii ludowych,
gdy bój ustal, wydobywają się tendencje przebudowy współczesne
go państwa. Ci zaś dawni kombatanci wynieśli z szeregów karność i
silę woli, te moralne wartości, które marszałek Foch™™ ujął
w swoich Zasadach sztuki wojennej w dwu tezach: jednej - że „kto
mówi - wódz - ten ma na myśli człowieka z charakterem”, i

194

GDZIE JESTEŚMY?

drugiej - że „biernemu posłuszeństwu w formach sztywnych prze
ciwstawiamy posłuszeństwo czynne".

VII.
Zrozumiałą jest rzeczą, że w takiej przełomowej chwili dziejowej
jak obecna, pojawiła się dyktatura. Zwykle to zjawisko w historii.
Ajednak i w nim wystąpiła nowa forma®0™ [...]
Ujawniają się zaś w obecnych czasach pewnego rodzaju próby
nawrotu ku tzw. doktrynom geniuszów, mającym w swej różnorod
ności nie tylko bogatą historię, ale i wybitnych przedstawicieli
w literaturze wielu narodów. Niemcom starczyłby sam tylko Nie
tzsche36, którego kult zaczyna obecnie tam znów odżywać37, a to
głównie dla jego „Macht zur Wille”. Słusznie zaś Fausto SquillaceXL
przyznaje rację Taine'owi*"1, gdy ten doszukuje się genezy wspo
mnianych doktryn w owym idealistycznym kierunku filozofii nie
mieckiej, który, wychodząc od Kanta*1", znajduje swój szczegól
niejszy wyraz u Stirnera*"1" i Nietzschego. Gdy dla Nietzschego lud
jest tylko okrężną drogą, aby dojść do sześciu lub siedmiu wielkich
ludzi, to współczesny nam wyznawca cezarystycznego kultu, Oswald
Spengler, mówi38 o „das starkę, unbeugsame Ich". Nietzsche wy
warł bezsprzecznie silny wpływ także na myśl francuską XIX i XX
w., żeby wymienić bodaj tylko traktat Jerzego Valois*"1'' L’homme
qui vient. A mogliby Francuzi genealogię tego kierunku u siebie
wywieść wstecz już właściwie od dawna, gdzieś może jeszcze od
tych czasów, gdy w literaturze francuskiej objawiła się tak zwana
„la napoléonité”, kiedy to i Adam Mickiewicz*"' w Collège de France
głosił kult „boga wojny”, co „od puszcz libijskich latał do Alpów
podniebnych”. Poza tym są jeszcze i Comte*"'1 i Renan*"'11 i Gobi
neau*"'1", a później będą i mniejsi i więksi, tak pisarze, jak i mężo
wie stanu o różnych odcieniach - Paweł Déroulède*"1* czy Jerzy
Clemenceau". Po wojnie zaś Andrzej Maurios"1 w swych Dialogues
sur le commandement głosi, że „la grand homme connaît sa puis36 Zwłaszcza por. „Jenseits von Gut und Böse". |Zob. przyp. nr V do tekstu
Na powrotnejfali - przyp. red]
37 Por. np. Josef Hofmiller „Friedrich Nietzsche” w Colemans Kleine Biogra
phien (HEft 15, Lubeka 1933).
38 Cyt. Jahre der Entscheidung, I. T. (1933), np. s. 144.
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sance et sait qu'il peut inventer l'avenir”. Zaczęło się we Francji
rozlegać wołanie o dyktatora. Odnośna literatura jest liczna i róż
norodna, zaczynając od czegoś w rodzaju traktatów politycznych,
jak Lucjana RomierLI1 Explication de notre temps poprzez poema
ty i dramaty w rodząju Leona Daudeta1111 czy Jules RomainsLIV,
a kończąc na prawie już religijnych inwokacjach do Zbawcy czy
Męża Opatrznościowego, jak na przykład René LalouLV, gdy wola:
„J’invoque le Rédempteur... Il faut que tu viennes... Tu
viendras”39*
. Warto w tym miejscu uświadomić sens słów Adolfa
Hitlera, gdy w Mein Kampfe dąje wyraz przekonaniu, że „die
grössten Umwälzungen und Errungenschaften dieser Erde sind für
ewig unzertrennbar verknüpft mit einem Namen und werden
durch ihn repräsentiert". Konsekwetnie też wysuwa on „den
Glauben an die Persönlichkiet”41.
Wspomniany już w innym miejscu francuski podpułkownik de la
Rocque, przewodniczący organizacji byłych kombatantów „Croix de
Feu et Volotaires Nationaux”, znanej u nas pod nazwą Krzyża
Ognistego, w świeżym wydaniu swej książki o służbie publicznej
Service public42 wyraźnie stwierdza elitaryzm w tych słowach, że
„les Croix-de-Feu sont une élite"43. Wysuwa on na czoło cnoty oby
watelskie - „des vertus civiques”44, przede wszystkim zaś poczucie
odpowiedzialności, mówiąc, że „tout notre apostolat prêche le culte
de la responsabilité”4”. Na takich to wartościach powinien się
oprzeć autorytet46 w państwie francuskiem, którego zadaniem ma
być zorganizowanie służb publicznych („d’organiser les services
publics”) oraz zapewnienie harmonii wewnętrznej i bezpieczeń
stwa na zewnątrz („d'assurer l’harmonie intérieure et la securité
39 W polskiej literaturze jest na ten temat praca prof. Dr. Stanisława Wędkiewicza pt. Dyktator. - Uwagi na marginesie współczesnej publicystki francu
skiej (Kraków 1926, nakl. Krakowskiej Spółki Wydawniczej).
*“ Band I, s. 387.
41 Np. op. cit, B. I., s. 308.
42 Lt. Colonel de la Rocque „Service public” (Paris, 1934, editions Bernard
Grasset).
43 Op. cit., s. 53.
44 Op. cit., s. 126.
45 Op. cit., s. 267 (por. także s. 183 i 255).
46 Op. cit, s. 183, 255, 257.
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extérieure”)47. Celem dla podpułkownika de la Rocque jest byt na
rodu: „Le but est l'existence national. Un régime est une moyen...
Avant de crier: «Vive l’Empereur!» ou «Vive le Roi!» nous exigeons
que l’on crie: «Vive la France!»48. Logiczna jest więc jego koncepcja:
l’Etat français, guide et protecteir de la Nation”49. Ale i on też mówi
wyraźnie о „notre mystique”50, o „la mystique nationale” i o „la
fusion spirituelle des classes”51. [...]
Giovanni Gentile52 stwierdza, że włoscy kombatanci „znaleźli
człowieka, którego glos zna drogę do serc, budząc na nowo, wzy
wając do odwetu te żarliwe i prawe uczucia, które żarzyły się jesz
cze z dawnych krwawych szańców i zwycięskich walk. I widzieli
jaśniejącą z daleka, wzniosłą, prostą, płomienną wolę.
A dla całości obrazu nie można nie przypomnieć, że również
i Anglicy mąją w swej literaturze socjologicznej BagehotaLV1, Carlyle’aLVU czy EmersonaLV”‘.
Musi w tym wszystkim uderzyć każdego głębszego badacza jed
no ze wszech miar ciekawe zjawisko: oto w epoce coraz silniejszego
wysuwania się w organizacji politycznej - grupy społecznej, a
w gospodarstwie społecznym - normowanej planowości,
w chwili coraz silniejszego wnikania władzy państwowej we wszyst
kie dziedziny zbiorowego życia oraz rozwijającej się coraz szybciej
socjalizacji prawa, zaczyna występować na powrót z dużą silą
zagadnienie znaczenia jednostki dla rozwoju społe
czeństwa, jednostki świadomej, jednostki o twórczej i kie
rowniczej sile. Wszak tkwią w tym zagadnieniu pierwiastki indywidualno-psychologiczne, dobrze znane w historii doktryn
socjologicznych, zwłaszcza w dziedzinie psychologii masy. Tak
to myśl ludzka, wciąż drogą kontrastów krocząc, podtrzymuje
ustawicznie nigdy nie gasnące życie i wyznacza jak gdyby cyklicz
nym ruchem wiekuistemu postępowi szlak jego dziejowego pochodu.
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To, co ma kiedyś przyjść czy może raczej wrócić powrotną falą, zaha
cza z wolna o to, co już jest, lub co się dopiero rodzi, aby być”354.

§ 2. Polska konstytucja na tle europejskiej współczesności
Gdzie zatem nowa konstytucja wyznaczyła Polsce miejsce wśród
przemian w ustroju współczesnego państwa? Przejdźmy je po kolei.
1. Jak jest z posłannictwem i z mitami? [...] Mesjanizm
w okresach klęsk narodowych bywał już w dziejach i można go
rozumieć, obojętne, czy to będą dzieje Izraela, czy FichtegoLlx Reden an die deustche Nation, czy nasza chrystusowość Polski
z okresu wielkiej poezji romantycznej. Głęboko - jak zwykle - do
strzegł prof. Kleiner“, pisząc o Przedświcie, że rozwój myśli Kra
sińskiego“1 - to przejście od pesymizmu do optymizmu. I to doda
wało nam sil w okresie niewoli. Rósł w tych ciężkich czasach w ser
cach kilku pokoleń ten mit i to posłannictwo, które w przededniu
wielkiej wojny odzyskania niepodległości ujął Stanisław Wyspiań
ski“11 w owym krzyku duszy: „Polska - to jest wielka rzecz!”.
A gdy - mówiąc językiem Wyzwolenia - „próba grobu” się skoń
czyła, to równocześnie urzeczywistnił się także i ów wymarzony
mit - w postaci Państwa Polskiego. Po tym względem nasze stano
wisko w Europie jest odrębne, a to tym więcej jeszcze, że musieliśmy tego państwa zaraz nazajutrz po jego odzyskaniu bronić
z bronią w ręce; ziszczenie się mitu odbyło się wśród olbrzymiego
wysiłku zbiorowego. Toteż pokolenie, które walczyło najpierw o to
państwo, a potem za to państwo, odczuwa z całą siłą konieczność
jego silnej budowy od wewnątrz: po lokietkowym zwycięstwie program kazimierzowski. I dlatego nie wstrząsa dzisiejszą Polską
żaden mit poslanniczy ponadgraniczny czy uniwersalistyczny. Za
to zaś występuje w niej silne skupienie sił do wewnątrz. I z tego
zbiorowego wysiłku wyrosło w naszej konstytucji pojęcie państwa
polskiego jako „wspólnego dobra wszystkich jego obywateli”. Urze
czywistnienie tej idei - to zadanie dla dzisiejszego pokolenia pol
skiego i program dla tych, które przyjdą po nim.

53
s*

K. W. Kumaniecki, Na powrotnejfali („Gazeta Literacka” 1933).
Prof. dr Ignacy Czuma, Absolutyzm ustrojowy (Lublin 1934).
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Ale jest w położeniu Polski jeszcze coś szczególnego. Jej Wódz
nie tylko walczył o nią, a potem za nią, ale po orężnym zwycięstwie
kieruje wciąż jej wewnętrzną budową. W takim stopniu i takim
zakresie nikomu z wodzów innych europejskich narodów obecnej
doby nie było dane rozwinąć podobnie czynnej i twórczej działal
ności. I w tym tkwi tajemnica jego moralnego autorytetu. Tutaj też
trzeba się doszukiwać wytłumaczenia wielu odchyleń naszej kon
stytucji od dróg, po których postępuje przebudowa ustroju poli
tycznego w innych państwach europejskich.
2. Gdy gdzie indziej objawia się dążność do likwidacji po
wszechnego glosowania, ale polska konstytucja nie usuwa go
poza nawias, skoro Państwo Polskie ma być wspólnym dobrem
wszystkich jego obywateli.
Natomiast względem tendencji elitarystycznych zajęła
polska konstytucja punkt widzenia odrębny i swoisty. Podczas gdy
w innych krąjach próbuje się łączyć elitę w większym lub mniej
szym stopniu z pewnym ugrupowaniem politycznym o charakterze
partii, prawnie lub faktycznie jedynej - legalnie istniejącej, to pol
ska konstytucja wysunęła kryterium nie polityczne,
lecz moralne50. Mianowicie jej art. 7 stwierdza, że „wartością
wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra zbiorowego
mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na
sprawy publiczne", art. 17 stanowi, że sejm i senat dokonują
wyboru członków Zgromadzenia Elektorów spośród „obywateli
najgodniejszych”. Dwa komentarze co do tej kwestii wyszły
z powołanej strony: referent projektu konstytucji w sejmie, wice
marszałek Gar1-™, oświadczył56: „uważamy, że państwo, które było
by oparte tylko na przymusie, byłoby państwem nietrwałym.
Chcemy stworzyć więź moralną i na tej więzi chcemy zbu
dować naszą przyszłość". Na posiedzeniu zaś senackiej komisji
konstytucyjnej jej referent, Wojciech Rostworowski1*1'', ujął zagad-

65 Por. K. W. Kumaniecki, W przełomowej chwili (wstępny artykuł w zbioro
wej pracy pt. O naprawę Rzeczypospolitej, Kraków 1922, nakładem Krakowskiej
Spółki Wydawniczej).
“ 14 XII 1933 - p. Stsnislaw Car, Na drodze ku nowej konstytucji, (Warszawa
1934), s. 156.
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nienie elitaryzmu w następujących słowach“7: „instynkt liczby ist
nieje niewątpliwie w masie... I instynkt ten jest zdrowy i słuszny.
Ale obok niego istnieje drugi, który nawet najbardziej egalitarnie
nastawionej jednostce każę uznać tę biologiczną prawdę, że ist
nieją między ludźmi nie dające się wyeliminować nierówności. Otóż
jest jeden, tylko jeden charakter nierówności, który mo
że uznać zbiorowość, jeden, który jej nie obraża, a który ją
podnosi, którego nie odczuwa jako krzywdy, bo jest zgodny z jej
instynktem moralnym, to nierówność wypływająca
z bezinteresownej, nie cofającej się przed żadnym
wysiłkiem zasługi. 1 jeśli się chce, ze względu na najwyższy
interes państwa i w celach natury wychowawczej, dla wszechwła
dzy liczby wprowadzić korektywy, to można ich szukać i można je
znaleźć wyłącznie w płaszczyźnie moralnej”.
Z takiego postawienia sprawy wypłynęło następujące brzmienie
artykułu 36 w pierwotnym projekcie konstytucji, uchwalonym przez
sejm w dniu 26. stycznia 1934 r.: „Prawo wybierania do Senatu
mają obywatele, którzy w trybie, ustawą przewidzianym, za
przodujących w pracy na rzecz dobra zbiorowego
uznani będą".
Miał to być: „Legion Zasłużonych“”. Konstrukcję i procedurę
powoływania jego członków przedstawił wicemarszałek sejmu Car
na jednym z posiedzeń klubu Bloku Bezpartyjnego Współpracy
z Rządem58.
Nie ulega jednak wątpliwości, że urzeczywistnienie podobnego
zespołu elity wymaga dużej ostrożności i napotyka rozmaite trud
ności. Toteż prezes Walery Sławek“' oświadczył na posiedzeniu
połączonych grup konstytucyjnych BBWR sejmowej i senackiej w dniu 23 czerwca 1934 r.59, iż marszałek Piłsudski“11 w rozmowie
z nim „wypowiedział myśl, że uważa dobieranie tych zasłużonych,
znalezienie odpowiednich kryteriów za rzecz trudną”. I dodał do
tego ze swej strony, co następuje:
„Już wtedy, gdy koncepcję Legionu Zasłużonych wysunąłem,
zdawałem sobie sprawę z dużych trudności przy jego tworzeniu*50
57 Na posiedzeniu 11 XII 1934.
53 Patrz w „Dodatku”.
50 „Czas” z 30 VI 1934, Nr 177.
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i wyraźnie zdawałem sobie sprawę, że tutaj ujawni się przede
wszystkim następująca trudność: ci, którzy mąją kwalifikować
i zaliczać do Legionu Zasłużonych, mogą nie umieć nie uzależnić
się od takich lub innych wpływów, takich lub innych poleceń, ta
kich lub innych nacisków. Przewidywałem tę trudność. Sądziłem
jednak, że trzeba na to ryzyko iść, bowiem zasada dobierania ludzi
wedle ich wartości i zasług może dać zaspokojenie istotnie wielkiej
potrzebie, którą wysuwa ciągle i stale życie, potrzebie szukania
tych jednostek, które czy to w charakterze doradczym, czy bezpo
średnio czynnym, miałyby wpływać na życie zbiorowe, a które
swoją bezinteresownością, swoimi kwalifikacjami moralnymi da
wałyby gwarancję, że będą służyły dobru powszechnemu.
Gdy zestawiłem dobre strony, jakie wnieść może w życie stwo
rzenie Legionu Zasłużonych, z niebezpieczeństwami, jakie tutąj
mogłyby się kryć, uważałem, że raczej trzeba iść na to, że trzeba
państwu Legionu Zasłużonych stworzyć i dać mu w ustroju pań
stwa miejsce wyraźne.
Obecnie, gdy po ostatniej rozmowie z Komendantem przemy
ślałem ponownie cale zagadnienie, doszedłem do wniosku, który
zgłaszam panom w formie proponowanych rozstrzygnięć.
Z zasadniczej linii szukania w społeczeństwie wartości moral
nych, szukania ludzi zasłużonych, ludzi, dających bezinteresownie
wysiłek na rzecz dobra zbiorowego, z tej głównej linii schodzić nie
powinniśmy i dlatego podtrzymuję swój projekt, żeby Legion
Zasłużonych tworzyć. Stwórzmy go na podstawie ustawy,
która się jednak nie wiąże bezpośrednio z konstytu
cją. Projekt tej ustawy omówimy osobno. Natomiast dopóki Legion
Zasłużonych, który ma powstać, nie wykaże swoich dla życia pu
blicznego walorów, dopóty będzie, jakbym się wyraził - w sta
dium zdawania egzaminu. Jeżeli utrzyma poziom wy
soko i skupi istotne autorytety moralne, rozproszone po kra
ju, to w oparciu o wartość moralną znajdzie dla siebie
miejsce w społeczeństwie i w ustroju państwa".
Senacki referent, senator W. Rostworowski, oświadczy! wyraź
nie60: „że od postanowień artykułu 36 odstępujemy dla względów,
które z całą szczerością wyjawił opinii publicznej p. pułkownik
“ Na posiedzeniu senackiej komisji konstytucyjnej w dniu 11 XII 1934 r.
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Sławek”. Skreślenie tego artykułu było tylko przesunięciem zagad
nienia elity na razie na płaszczyznę pozakonstytucyjną.
W takim postawieniu kwestii przewÿa się jakby odblask prze
wodniej myśli Bonapartego10"111, gdy jako Pierwszy Konsul tworzył
dekretem z 29 floréal roku X (tj. 19 mąja 1802 r.) Legię Honorową
(„Légion d’honneur"), aby nią zastąpić u wojskowych broń hono
rową („pour remplacer les armes d'honneur décernées aux guer
riers"), ustanowioną postanowieniem konsulów z 4 nivôse roku VIH
w wykonaniu art. 87 konstytucji („de 1’art. 87 relatif aux réco
mpenses nationales”), tudzież celem wynagradzania zasług woj
skowych lub cywilnych w czasie wojny i podczas pokoju („pour
récompenser tous les servive militaires ou civils, en temps de paix
ou en temps de guerre”).
Jeżeli się nadto weźmie pod uwagę tę okoliczność, że gdzie in
dziej tzw. elita bywa zazwycząj warstwą uprzywilejowaną pod róż
nymi względami i to nie zawsze dość ściśle ujętymi, to musi ude
rzyć wielka rozwaga miarodajnych czynników w Polsce, skoro
członkowie polskiego Legionu Zasłużonych mieli mieć jedyne
i ściśle określone prawo polityczne: oddawania co trzy lata głosu
przy wyborach połowy grupy senatorów z wyboru.
3. Wreszcie w stosunku do pojawiających się za granicą różnych
pomysłów i prób organizowania społeczeństwa na zasadzie
zawodowości i docierania dopiero poprzez tę nowoczesną stanowość do przebudowy ustroju państwowego polska konstytucja
zachowała dużą wstrzemięźliwość. Należy to podnieść tym bar
dziej, że mamy od paru lat gotowy polski projekt konstytucji, oparty
na tej właśnie idei, a stworzony przez umysł uczonego tej miary, co
śp. prof. Władysław Leopold Jaworski01. Widocznie twórcy nowej
konstytucji uważali za wskazane zachować co do tego ostrożność
i odczekać wyniki cudzych doświadczeń. 1 słusznie, bo podobna
organizacja - to jest nie tylko zagadnienie ustroju państwowego,
ale to zarazem problem i społeczny, i gospodarczy na wielką miarę,
a o wielu niewiadomych silach i konsekwencjach. Ograniczono się
wiec na razie tylko do wprowadzenia samorządu gospodarczego.
4. Jeżeli spojrzymy na nową konstytucję polską,
rzuconą w wielkim skrócie na tlo przemian w ustroju61
61

Kraków 1928 (skład główny w księgarni Leona Frommera).
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współczesnego państwa, odbywających się na europejskim
terenie, to jaki obraz roztoczy się przed nami?
Na czele państwa stanie naprawdę zwierzchnik wyposażony
w rzeczywistą władzę, a zarazem nadrzędny arbiter, harmonizują
cy działalność organów państwowych.
Rząd62 będzie w stanie rządzić i administrować z potrzebnym
autorytetem. Natomiast izby ustawodawcze, pozbawione funkcji
rządzenia państwem, pełnić będą czynności ustawodawcze i kon
trolujące.
Rozdział władz ustąpi miejsca ich wzajemnej z sobą styczności.
Gospodarka bez budżetu będzie niemożliwa, jak również zaha
mowanie ustawodawstwa i administracji.
System kontroli został wszechstronnie rozbudowany.
Organizacji Siły Zbrojnej zapewnia konstytucja odpowiedni za
pas sil żywych i martwych, tudzież potrzebną do celów obrony
elastyczność jej budowy.
Wymiar sprawiedliwości na zasadzie niezawisłości sędziowskiej
jest zapewniony w granicach, wskazanych potrzebami celowej
organizacji sądów.
Na wszystkich tych szlakach Polskiej Karty Konstytucyjnej od
najdzie się rytm ewolucji, przelewąjącej się w naszej dobie poprzez
olbrzymią polać europejskiego kontynentu. W tym rytmie słyszeć
się dają często wstrząsy i niespokojne, a czasami nawet rwące
uderzenia tętna. Toteż tym silniej, tym wyraziściej z postanowień
polskiej konstytucji występuje rozumny umiar63, mimo głębokich
zmian i zasadniczej przebudowy naszego ustroju państwowego.
Jesteśmy w całej pełni na wielkim szlaku dziejowym, ale kroczymy
po nim jako czynnik równowagi i rozsądku. A gdy się rozważa głę
biej zasadę, widniejącą na czele naszej konstytucji, że „Państwo
Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich jego obywateli”, to się
wtedy dopiero zaczyna rozumieć, iż tylko do tak pojmowanego
państwa mogą się odnosić owe słowa mądrego cesarza rzymskiego
62 Por. K. W. Kumaniecki, O stanowisku Rządu, (Kraków 1922, Krakowska
Spółka Wydawnicza - na stronie 45 i nast. zbiorowej pracy pt. O naprawę Rze
czypospolitej).
“ Por. Stanisław Car, Na drodze do nowej Konstytucji (Warszawa 1934, na
kładem księgarni Hoesicka, s. 199).
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Marka Aurelego1"™, wypisane w piątej księdze jego Rozmyślań: „Co
państwu nie jest szkodliwe, nie przynosi szkody i obywatelowi”.

Przypisy
I
Zob. przyp. nr XVII do tekstu Nadzwyczajne urzędy.
II
Zob. przyp. nr IX do tekstu Nadzwyczajne urzędy.
III
Włodzimierz Lenin, wiaśc. Włodzimierz Ulianow (1870-1824),
polityk i myśliciel polityczny, twórca Związku Socjalistycznych Republik Radziec
kich. Początkowo studiował prawo w Kazaniu, został jednak usunięty z uczelni za
udział w spotkaniach rewolucjonistów i zesłano go na Syberię. W 1895 odbył
podróż po Europie, wtedy to poznał działaczy socjalistycznych, m.in. Plechanowa,
Liebknechta. Po powrocie powtórnie zaangażował się w działalność socjalistycz
ną, za co został ponownie zesłany na Syberię. Z zesłania wrócił w 1900, w tymże
roku wyjechał z Rosji i kontynuował aktywność polityczną, m.in. wydawał
w Niemczech pismo marksistów i rewolucjonistów „Iskara”. W 1903 zamieszkał
w Genewie, gdzie pracował m.in. nad programem politycznym marksistów rosyj
skich, który został przyjęty na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotni
czej Rosji. Podczas rewolucji 1905 powrócił na okres dwóch lat do Rosji, gdzie
brał aktywny udział w ruchu rewolucyjnym, jednak po upadku rewolucji opuścił
ponownie kraj. W tym okresie podróżował po Europie, mieszkał w Polsce, we
Francji. W czasie I wojny światowej bolszewicy pod wodzą Lenina aktywnie prze
ciwstawiali się wojnie, co początkowo było wbrew patriotycznie nastawionej opinii
publicznej. Jednak postawa Lenina znalazła wsparcie w niemieckich służbach
specjalnych, które po rewolucji lutowej w 1917 pomogły Leninowi przedostać się
do Rosji, gdzie zaangażował się w organizowanie ruchu rewolucyjnego w kwietniu
1917 roku ogłosił Lenin tzw. tezy kwietniowe, twierdził, że rewolucja burżuazyjna
jest tylko etapem przejściowym, natomiast ostatecznym celem rewolucji jest
zrealizowanie ustroju socjalistycznego w Rosji. W nocy z 6 na 7 listopada Lenin
stanął na czele puczu, zwanego rewolucją październikową, został szefem rządu
rewolucyjnego i rozpoczął walkę o umocnienie władzy sowieckiej w Rosji. Zawarł
pokój z Niemcami (tzw. pokój brzeski), zorganizował Armię Czerwoną, zbudował
system administracyjny i system represji rewolucyjnej. Przeprowadził szereg
zmian w duchu socjalistycznym: upaństwowienie fabryk, zniesienie gospodarki
rynkowej etc. W wyniku załamania gospodarczego w 1922 Lenin zezwolił na
wprowadzenie pewnych elementów gospodarki rynkowej, tzw. Nowa Polityka
Ekonomiczna (NEP). Byi też inicjatorem utworzenia ZSRR, na czele którego
rządu staną! osobiście. W mąju 1922 w wyniku udaru stan Lenina się pogorszył,
co było powodem wycofania Lenina z polityki. Był autorem m.in. Rozwój kapitali
zmu w Rosji (1899), Materializm a empiriokrytycyzm, (1909), Państwo
a rewolucja (1918).
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h
Lew Kamieniew, wiaśc. L. B. Rosenfeld (1883-1936), polityk so
wiecki. Od 1901 był członkiem Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji,
a od 1903 związany byi z frakcją bolszewików. Uczestnik rewolucji z 1905. W 1914
został aresztowany za szerzenie propagandy antywojennej i zesłany na Syberię.
Z zesłania wrócił po rewolucji lutowej, przyjechał wtedy do Piotrogrodu, gdzie
poparł Rząd Tymczasowy (wbrew stanowisku Lenina). Po rewolucji październi
kowej przewodniczył Moskiewskiej Radzie Delegatów Robotników i Żołnierzy, od
1919 zasiadał w Biurze politycznym Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii
(bolszewików). W 1923 Kamieniew wysunął kandydaturę J. Stalina na stanowisko
Sekretarza Generalnego WKP (b), jednak z biegiem lat związał się z antystalinowską opozycją. W państwie sowieckim pełnił funkcję komisarza handlu oraz amba
sadora we Włoszech. Dwukrotnie byi usuwany i przyjmowany do partii (1927-1928
i 1932-1933). W związku ze swoją postawą wobec Stalina w 1935 został areszto
wany i skazany na 10 lat, jednak w 1936 stanął ponownie przed sądem, który
wydal wyrok śmierci i został stracony.
v
Zob. przyp. nr V do tekstu W przełomowej chwili.
'q Zob. przyp. nr IV do tekstu Światopoglądy a rzeczywistość.
™ Zob. przyp. nr III do tekstu Światopoglądy a rzeczywistość.
™ Zob. przyp. nr VI do tekstu Światopoglądy a rzeczywistość.
LX
Edgar Vincet d’Abernon (1837-1941), brytyjski dyplomata. W latach
1883-1889 byi doradcą finansowym władz Egiptu, a następnie pełnił funkcję
dyrektora Banku Turcji (1889-1897). Był członkiem Izby Gmin w 1. 1889-1906
z ramienia partii konserwatywnej, od 1914 zasiadał w Izbie Lordów (w 1914
otrzymał tytuł barona). Następnie pełnił funkcję ambasadora brytyjskiego
w Niemczech (1920-1926), a od lipca do sierpnia 1920 byi wysłannikiem rządu
angielskiego w Polsce, gdzie obserwował bitwę warszawską (sierpień 1920), czego
owocem była książka Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata, pod
Warszawą 1920 (1931). Był autorem również wspomnień pt. Ambassador oj
Peace (t. 1-3,1929-1930).
x
Zob. przyp. nr XX do tekstu Nadzwyczajne urzędy...
X1
Gioacchino Volpe (1876-1971), historyk, pisarz, profesor uniwersyte
tów w Mediolanie i Rzymie, ząjmowal się głównie badaniem dziejów średniowiecza
i risorgimento, związany z ruchem faszystowskim, w latach 1924-1934 pełnił
funkcję sekretarza Akademii Włoskiej. Dopatrywał się źródeł faszyzmu w risor
gimento oraz w latach poprzedząjących wybuch I wojny światowej, kiedy to,
według niego, naród okazał się lepszy niż rząd, przez co narastała przepaść
pomiędzy państwem a narodem, którą zlikwidowała dopiero rewolucja faszystow
ska, która byia pierwszą włoską rewolucją prawdziwie ludową.
x" Stefan Żeromski (1864-1925), pisarz i publicysta, ukończy! gimna
zjum w Kielcach, początkowo pracował jako nauczyciel bibliotekarz. Byi współ
założycielem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz polskiego oddziału
Pen Clubu. W 1895 opublikowana została jego pierwsza praca literacka Opowia
dania. W swoich utworach poruszał głównie problematykę narodową i społeczną.
Napisał m.in.: Syzyfowe Prace (1898), Ludzie bezdomni (1900), Popioły (1904),
Wierna rzeka (1912), Sen o szpadzie (1915), Przedwiośnie (1925).
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XIII Cola di Rienzi, wiaśc. Nicola di Lorenzo Gabrini (1313-1354), syn
oberżysty, samouk. W 1342 otrzymał nominację na notariusza kamery miejskiej,
byi przywódcą powstania ludowego skierowanego przeciw feudalom. 20 mąja 1347
wraz z biskupem Orvieto przejął władzę w Rzymie. Marzył o przywróceniu Rzy
mowi jego dawnej świetności, w tym celu chcial stworzyć konfederację miast
włoskich pod przewodnictwem Rzymu. W końcu 1347 musial opuścić miasto,
a następnie po dwóch latach ucieczki został aresztowany przez papieża Klemensa
VI. Nowy papież Innocenty VI uwolnił go i nadal tytuł senatora rzymskiego.
W 1354 powrócił do Rzymu i przejął władzę. Zginął w trakcie buntu ludowego.
XIV Jacob Burckhardt (1818-1897), szwajcarski historyk kultury i sztuki,
eseista. Od 1855 był profesorem uniwersytetu w Zurychu, natomiast w latach
1858-1893 byi również profesorem na uniwersytecie w Bazylei. Zajmował się m.in.
historią odrodzenia, w zakresie historii sztuki wprowadził metodę analizy formy
dzieła w związku z historycznym etapem rozwoju kultury danego społeczeństwa.
Autor m.in. Czasy Konstantyna Wielkiego (1853), Cicerone (1855), Kultura
Odrodzenia we Włoszech (1860).
w Adolf Hitler (1889-1945), założyciel i przywódca partii nazistowskiej,
kanclerz Niemiec. Urodzony w Braunau nad Innem, ukończył cztery klasy gimna
zjum. W 1907 wyjechał do Wiednia, gdzie starał się o przyjęcie na Akademię Sztuk
Pięknych, jednak bez rezultatu. Po pięciu latach przeniósł się do Monachium.
W czasie wojny dwukrotnie ranny, odznaczony Krzyżem Żelaznym I klasy. W 1919
Hitler zapisał się do niemieckiej Partii Robotniczej, której w 1921 został przewod
niczącym i zmienił jej nazwę na Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robot
ników (NSDAP). Pod jego przewodnictwem partia rozwinęła się, w listopadzie
1923 byi organizatorem tzw. puczu monachijskiego, wskutek niepowodzenia
został uwięziony w twierdzy Landsberg, gdzie napisał Mein Kampf. Po wyjściu
z więzienia Hitler kontynuował działalność polityczną, rozwijając organizację
NSDAP, co z biegiem czasu przyniosło efekty w postaci zwycięstwa w wyborach
do Reichstagu w lipcu 1932, gdzie NSDAP uzyskała 230 miejsc. 30 stycznia 1933
Hitler został mianowany kanclerzem Rzeszy, dzięki tzw. ustawie o pełnomocnic
twach mógł rozpocząć budowę totalitarnego państwa, pozbywąjąc się opozycji,
zarówno wewnątrz partii (tzw. noc długich noży) oraz w otoczeniu zewnętrznym.
Po śmierci Hindenburga, Hitler skupił w swoich rękach dwa nąjważniejsze urzędy
w Rzeszy: prezydencki i kanclerski. Doprowadził do połączenia Austrii z Niemca
mi - tzw. Anschluss (1938) i rozbioru Czech w wyniku tzw. paktu monachijskiego
(1938). W polityce wewnętrznej głównym wyznacznikiem było likwidowanie
wszelkich niezależnych organizacji oraz antysemityzm (ustawy norymberskie,
obozy koncentracyjne i później obozy zagłady). W 1939 atakiem na Polskę rozpo
czął II wojnę światową, początkowo odnosząc liczne sukcesy: zajęcie Polski,
Danii, Norwegii, Holandii, Belgii i Francji. W czerwcu 1941 III Rzesza rozpoczęła
wojnę z ZSRR; po początkowych sukcesach, Hitler zaczął ponosić klęski, głównie
na skutek błędów strategicznych na froncie wschodnim i przystąpieniu do wojny
Stanów ^jednoczonych. Gdy wojska radzieckie zdobywały Berlin, Hitler popełnił
samobójstwo 30 kwietnia 1945.
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’m Karl Anton von Rohan (1898-1975), austriacki polityk i myśliciel
konserwatywny. Byl jednym z głównych zwolenników budowania porozumienie
europejskiego po I wojnie światowej, opartego, z jednej strony, na koncepcji
„Mitteleuropy”, a z drugiej, na pojednaniu francusko-niemieckim. W 1922 założy!
organizację Federation of Intellectual Unions, która miała budować relacje pomię
dzy europejskimi elitami intelektualnymi. W latach 1925-1944 wraz z J. Morasem
wydawał periodyk „Europäische Revue". Sympatyzował z reżimem Mussoliniego
i austriackimi autokratami. Po Anschlussie współpracował z narodowymi socjali
stami. Napisał m.in.: Schicksalsstunde Europa (1937), Heimat Europa. Erin
nerungen und Erfahrungen (1954).
x'11 Alfred Rosenberg (1893-1946), jeden z głównych teoretyków nazi
stowskich. Studiował inżynierię w Rydze i architekturę w Moskwie. Po rewolucji
październikowej wyjechał do Paryża, a następnie do Monachium. W 1919 wstąpił
do NSDAP, a od 1923 był redaktorem naczelnym „Völkischer Beobachter”. W 1929
założył Związek Walki o niemiecką Kulturę, tępiący tzw. sztukę zdegenerowaną.
W latach 30. XX w. został posłem do Reichstagu, a w 1934 został mianowany
pełnomocnikiem do spraw wychowania ideologicznego i programowego NSDAP,
w partii pełnił też funkcję szefa wydziału zagranicznego (1933-1945). Po wybuchu
wojny, Rosenberg (od lipca 1941) piastował stanowisko ministra ds. wschodnich
terenów okupowanych. Po wojnie skazany na śmierć w procesie norymberskim
i stracony. W swoim głównym dziele Mit dwudziestego wieku (1930) Rosenberg
przedstawi! swoją teorię rasistowską, opierąjącą się na dychotomii pomiędzy
germanami, ucieleśnieniem najwyższych osiągnięć ludzkości, a „liberalnochrześcijańsko-żydowskim” „duchowym skundleniem”. Proponował powrót do
starogermańskich obrzędów religijnych jako tych, które w rzeczywisty sposób
odpowiadąją duchowi germańskiemu.
Zob. przyp. nr VI do tekstu Na powrotnejfali.
Św. Tomasz z Akwinu (1225 lub 1226-1274), urodził się w zamku
Rocca Secca, wychowywany w opactwie benedyktyńskim Cassino. W trakcie
studiów w Neapolu wstąpił do zakonu dominikanów (1243), następnie studiował
w Kolonii u Alberta Wielkiego, potem udał się na uniwersytet w Paryżu, gdzie
kontynuował studia teologiczne. W latach 1259-1268, zajmował się nauczaniem
na dworze papieskim. W roku 1268 wyjechał ponownie do Paryża, gdzie uczyi na
tamtejszym uniwersytecie. Zmarł w Fossanova, w drodze na sobór lyoński. To
masz z Akwinu został kanonizowany w 1323 przez papieża Jana XXII. W swojej
filozofii korzystał w dużej mierze z dorobku Arystotelesa, doprowadząjąc do
asymilacji myśli arystotelesowskiej z religią katolicką. Główne dzieła: De ente et
essentia (1255), Summa contra gentiles (1254-1256), Summa theologiae (12691273) etc.
“ Zob. przyp. nr II do tekstu Wyniki ankiety...
x*1 Jacques Maritain (1882-1973), francuski filozof, urodzony w Paryżu,
gdzie ukończy! gimnazjum Henryka IV, następnie podjął studia filozoficzne
i przyrodnicze na Sorbonie. Początkowo Maritain by! pod silnym wpływem
Bergsona i jego filozofii, jednak w 1906 wskutek znąjomości z pisarzem Leonem
Bloy - zainteresował się katolicyzmem i przyjął chrzest. W 1906 studiował
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w Heidelbergu, natomiast od 1908 Maritain zwrócił się ku tomizmowi i pod jego
wpływem pozostał do końca życia. W 1912 pełnił obowiązki profesora w College
Stanislas, zaś w dwa lata później wykładał w Istitut Catholique. W 1914 opubliko
wał pierwszą pracę dotyczącą filozofii Bergsona, będącą jednocześnie krytyką
bergsonizmu. Politycznie początkowo związany był z Action Franęese, z którą
zerwał po potępieniu jej przez Kościół. W czasie II wojny światowej wykładał
w Kanadzie i USA, natomiast po wojnie przez pewien czas był ambasadorem
Francji w Watykanie. W 1948 przeniósł się ostatecznie do USA, gdzie objął katedrę
filozofii moralnej w Princeton. Po śmierci żony w 1960, zamieszka! w zakonie
Braci Mniejszych niedaleko Tuluzy, gdzie pozostał aż do końca życia. Główne
prace: La philosophie bergsonienne (1915), Antimodeme (1922), Religión and
culture (1930), Humanismo intégral (1936), Man and the Sale (1951), Apro
ches de Dieu (1953), Le paysan de la Garonne (1966).
™' Otto Ender (1875-1960), polityk austriacki, kanclerz Austrii. Ukończył
gimnazjum jezuickie, następnie studiował w Innsbrucku, Pradze i Wiedniu.
W latach 1918-1934 rządził wVorarlbergu - landzie austriackim, graniczącym ze
Szwąjcarią. W momencie upadku monarchii habsburskiej Ender początkowo byi
zwolennikiem przyłączania Vorarlbergu do Szwąjcarii, jednak bezskutecznie.
W Republice Austriackiej zaangażował się politycznie jako członek Austriackiej
Partii Chrześciąjańsko-Spolecznej, z której ramienia w 1930-1931 byi kanclerzem
Austrii.
™" Karol Wielki (742-814), król Franków, cesarz. Byi synem Pepina Małe
go, praktycznie przez cały okres panowania prowadzi! podboje, walczył m.in.:
z Arabami na Półwyspie Iberyjskim (778-795), z Sasami (779-804). Za jego pano
wania Imperium Franków sięgało od rzeki Ebro w Hiszpanii aż po Ren. W 800
został koronowany na cesarza przez papieża Leona III, jednak nie przeniósł się
do Rzymu, tylko pozostał w Akwizgranie. Zreformował i ujednolicił administrację:
wprowadzając podział kraju na hrabstwa i marchie (tereny przygraniczne), dbał
o rozwój kultury i szkolnictwa, wprowadząjąc np. zasadę zakładania szkól przy
parafiach i klasztorach.
XX1V Otton I Wielki (912-973), książę saski, król niemiecki (936-973) i ce
sarz rzymski (962-973), pochodził z dynastii Ludolfingów, był synem Henryka
Ptasznika. Został wybrany królem Niemiec w drodze wolnej elekcji, prowadził
politykę ekspansywną wobec Słowian, tworząc na terenach słowiańskich liczne
marchie. Praktycznie uzależnił od Niemiec: Wiochy, Danię i Czechy. Koronowany
na cesarza rzymskiego przez Jana XII, jeszcze za życia doprowadził do ogłoszenia
cesarzem swojego syna Ottona II. Doprowadzi! do układu z Bizancjum w zamian
za zwrot części ziem we Włoszech, uzyskał uznanie obu tytułów cesarskich;
przypieczętowaniem tych układów byi ślub Ottona II z księżniczką Teofano.
™ Patrz przyp. nr XXI w tekście Nadzwyczajne urzędy...
Patrz przyp. nr III w tekście Wyniki ankiety...
xx'11 Patrz przyp. nr VI w tekście Wyniki ankiety...
xxv”1 Patrz przyp. nr V w tekście Wyniki ankiety...
Patrz przyp. nr IV w tekście Wyniki ankiety...
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***■ Otmar Spann (1878-1950), austriacki filozof, ekonomista i socjolog.
Swoje poglądy o charakterze antyliberalnym i antysocjalistycznym opierał w głównej
mierze na koncepcjach A. Mullera, opowiadał się za konstrukcją państwa korpo
racyjnego, które mogłoby złagodzić antagonizmy klasowe. Po przyłączeniu Austrii
do Niemiec Spann został uwięziony na krótki czas, następnie zaś usunięto go
z uniwersytetu w Wiedniu, gdzie pracował od 1919. Napisał m.in.: Fundament
der Volkswirtschaftslehre (1918), Tote und lebendige Wissenschafl (1921),
Kategorienlehre (1923), Erkenne dich Selbst (1935).
XXX1 Teodor Seidler (1882-1972), prawnik, poseł na Sejm RP. Studiował
prawo w Wiedniu, gdzie uzyskał doktorat praw w 1905, działał w Zet i towarzy
stwie Młodzież Polska. Po studiach pracował jako adwokat, prowadząc kancelarię
adwokacką w Stanisławowie. W niepodległej Polsce pełnił funkcję komisarza
rządowego na Stanisławów, wielokrotnie był radnym tego miasta. Związany
z sanacją, w latach 1928-1935 zasiadał w Sejmie z ramienia BBWR. W czasie
wojny pracował jako radca prawny w Warszawie, podczas powstania ewakuowany
do obozu w Pruszkowie. Po wojnie prowadził kancelarię adwokacką w Wałbrzy
chu. Napisał m.in.: Rozważania ustrojowe (1929) oraz Jednostka, państwo,
rząd (1934).
xxx" Pius XI wlaśc. Achille Ratti (1857-1939), święcenia kapłańskie
otrzymał w 1879, w 1918 był wizytatorem Stolicy Apostolskiej w Polsce, a po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości został nuncjuszem apostolskim w Rze
czypospolitej. Od 1919 pełnił funkcję arcybiskupa Mediolanu, po śmierci Bene
dykta XV, 6 lutego 1922 został wybrany papieżem. Jako papież doprowadził do
podpisania tzw. paktów laterańskich. Ogłosił encykliki: Quas primas (1925)
wprowadzającą święto Chrystusa Króla, Quadragesima anno (1931) o odnowie
niu ustroju społecznego, Mit brennender sorge (1937) krytykującą przemiany w
Niemczech oraz Diuini Redemptońs (1937), w której odnosił się do kwestii
komunizmu.
xxxl" Leon XIII wlaśc. Giacchino Pecci (1810-1903), święcenia kapłań
skie otrzymał w 1837, w latach 1846-1878 był biskupem Perugii, ponadto piasto
wał funkcję nuncjusza apostolskiego w Belgii (1843-1846). Od 1878 byl papieżem.
Nąjważniejszą jego encykliką była Rerum Novarum (1891), gdzie zostały sfor
mułowane zasady katolickiej nauki społecznej. Leon XIII przyczynił się też do
reaktywowania tomizmu w łonie Kościoła katolickiego, a to głównie dzięki encykli
ce Aetemi Patris (1879). Inne encykliki Leona XII to m.in.: Diuturnum illud
(1881) - O pochodzeniu władzy cywilnej, Humanum genus (1884) - O masone
rii, Mirae caritatis (1902) - O Sakramencie Eucharystii.
XJ0UV Narodowa Rada Korporacji (Consiglio Nazionale delle Corporazioni) po
wstała w 1930, była organizacją skupiąjącą centralne organy poszczególnych
korporacji zawodowych w faszystowskich Włoszech, w 1939 zaczęła pełnić funk
cje legislacyjne, wchodząc w skład Izby Faszystowsko-Korporacyjnej, która prze
jęła funkcje parlamentu.
Karta Pracy (La Carta del Lavoro) ogłoszona 21 kwietnia 1927 r. stano
wiła jeden z filarów korporacyjnego systemu faszystowskich Wioch, uznawała
prywatną własność środków produkcji, lecz patrzono na nią pod kątem interesu
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ogólnonarodowego, wiązała własność nie tyle z uprawnieniem, co z obowiązkiem.
Takie ujęcie własności stało się podstawą dla szeroko zakrojonej polityki interwencjonistycznej, ponadto Karta Pracy kładła nacisk na kwestie zbiorowych
układów jako regulatora relacji pomiędzy pracownikami i właścicielami oraz
umacniała pozycje korporacji w życiu gospodarczym.
François de La Rocque, (1886-1946), polityk i pułkownik armii
francuskiej, absolwent Saint-Cyr, podczas I wojny światowej walczył na froncie,
wielokrotnie był odznaczany. Od 1919 pracował w Sztabie Generalnym, był człon
kiem francuskiej misji wojskowej w Polsce. Po zakończeniu służby wojskowej, de
La Rocque zaangażował się w działalność polityczną, od 1931 staną! na czele
prawicowej organizacji Les Croix-de-Feu (Krzyże ogniste), byl jednym z organiza
torów antyrepublikańskiego zamachu stanu z 6 mąja 1934, po rozwiązaniu Croixde-Feu, La Rocque założył Francuską Partię Socjalną. W 1940 poparł początkowo
rząd Vichy, ale wkrótce przeszedł do ruchu oporu. W latach 1943-1945 więziony
przez Niemców.
XBtv" Les Croix-de-Feu (tzw. Ogniste Krzyże), organizacja zal. w 1927, na czele
której stal pułkownik de La Rocque, początkowo skupiała tylko kombatantów
z I wojny światowej odznaczonych krzyżami. Z biegiem czasu zasięg organizacji
znacznie się rozszerza, skupiała ona ok. 200 tys. członków. Po nieudanym zama
chu stanu z mąja 1934, którego współorganizatorem był de La Rocque, organiza
cja została rozwiązana przez rząd bloku ludowego, większość działaczy przeszła
do nowej partii pułkownika de La Rocque - Francuskiej Partii Socjalnej.
xxx™Zob. przyp. nr XXXVII Wychowanie państwawo-obywatelskie.
laxa Zob. tekst Nadzwyczajne urzędy...
Fausto Squillace (1878-1930), wioski socjolog, autor m.in. Dizionario disociologia (1911),¿amoda (1912).
Hipolit Taine (1828-1893) francuski filozof i historyk. Był profesorem
w Ecole des Beaux Arts w Paryżu (od 1864), od 1878 członek Akademii Francu
skiej. Zwolennik pozytywizmu metodologicznego w naukach humanistycznych,
twierdził, że tak jak przyroda, tak i historia posiada swoje prawa, które można
poznać tylko za pomocą instrumentów badawczych opartych na zasadach meto
dologii nauk ścisłych. Dzieje ludzkie - według Taina - są determinowane przez
różne czynniki, jak: klimat, rasa etc. Nąjważniejsze prace to: Filozofia pozytywi
zmu w Anglii. Studium nad Millem (1864), Filozofia sztuki (1865-1868), De
l’intelligence (1870), Les orignés de la France contemporaine (11 t. 18751893).
XL" Immanuel Kant (1724-1804), niemiecki filozof, urodzony w Królewcu,
gdzie spędził niemal cale życie. Studiował na uniwersytecie w Królewcu, gdzie
powoli wspinał się po szczeblach kariery akademickiej. Od 1855 pracował na
uniwersytecie jako docent i zastępca bibliotekarza. W 1770 otrzymał katedrę i całą
resztę życia poświęcił pracy naukowej. Jest twórcą tzw. idealizmu transcenden
talnego, jednego z nąjbardziej wpływowych nurtów filozoficznych. Główne prace
to: Kritik der reinen Vernunft (1871), Kritik der praktischen Vernunft (1788)
oraz Kritik der Urteilskraft (1791).
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XL"' Max Stirner wiaśc. Johann Kaspar Schmidt (1806-1856), filozof
niemiecki, studiował na trzech uniwersytetach niemieckich (Berlin, Erlangen
i Königsberg), jednak nie uzyskał żadnego tytułu naukowego. W latach 1839-1844
mieszka! w Berlinie, gdzie pracował w prywatnej szkole dla dziewcząt. Początko
wo związany z mlodoheglistami, jednak ostatecznie został zwolennikiem anarchi
zmu indywidualistycznego, zarys którego został przedstawiony w pracy Stirnera
Jedyny i jego własność (1845), gdzie opowiada! się za wyzwoleniem człowieka
z wszelkich tzw. „fikcji” (m.in. społeczeństwa), które nie pozwalają mu osiągnąć
prawdziwej wolności. Tłumaczy! na niemiecki m.in. dzieła J. B. Saya i A. Smitha.
Zmarl w osamotnieniu.
Georges Valois wiaśc. Alfred Georges Gressent (1878-1945),
uczeń G. Sorela, w 1906 wstąpił do Action Française, próbując pogodzić idee
syndykalistyczne z rojalizmem, twierdził, że monarchia może zagwarantować
realizację postulatów robotniczych. W ramach AF próbował zakładać edukacyjny
ośrodek monarchistyczno-syndykalistyczny (Kolo Proudhona), po sukcesach
Mussoliniego, Valais został faszystą, ostatecznie zerwał z AF w 1925. Skupił
środowisko wokół pisma „Le Nouveau Siede”, utworzy! legion kombatantów (tzw.
błękitne koszule), opowiadał się za stworzeniem międzynarodówki faszystowskiej.
Wyrażał się z uznaniem o ZSRR, twierdząc, że Moskwa zmierza w kierunku faszy
zmu. W 1928 powołał do życia Partię Republikańsko-Syndykalistyczną. Natomiast
po roku 1930 zmieni! poglądy, stając się antyfaszystą i pacyfistą, m.in. popierał
w wojnie domowej w Hiszpanii stronę tzw. republikańską. W czasie wojny działał
w ruchu oporu, aresztowany w 1941 i osadzony w obozie w Bergen-Belsen.
XLV Adam Mickiewicz (1798-1855) jeden z największych polskich poetów.
Studiował na uniwersytecie w Wilnie, w 1824 za działalność spiskową został
aresztowany i zesłany do południowej Rosji. Od 1929 Mickiewicz odbył podróż po
Niemczech, Włoszech i Szwajcarii, w czasie powstania listopadowego Mickiewicz
bezskutecznie chcial powrócić do kraju i wziąć udział w powstaniu. Następnie
zaangażował się w działalność polskiej emigracji w Dreźnie i w Paryżu. W 1840
został profesorem literatury słowiańskiej w Collège de France w Paryżu, jednak
wkrótce wykłady Mickiewicza zawieszono z powodu propagowania przez niego
koncepcji Towiańskiego. W późniejszych latach podejmował różne inicjatywy
polityczne: utworzy! legion polski walczący w Lombardii, redagował lewicową
gazetę „Trybunę Ludów" etc. Zmarl podczas formowania legionu polskiego do
walki przeciw Rosji w wojnie krymskiej, w Stambule 1855. W swojej twórczości
Mickiewicz by! nąjwiększym przedstawicielem polskiego romantyzmu, którego
manifestem byty już wczesne utwory, jak: Ballady i Romanse (1822), Oda do
młodości (1922) oraz II i IV cz. Dziadów (1820-1823). Oprócz tego wydal szereg
zbiorów wierszy m.in.: Sonety Krymskie (1825-1826), Liryki lozańskie (18391840) oraz szereg większych dziel poetyckich, jak: Grażyna (1822), Konrad
Wallenrod (1825-1827). Za największe jego dzieła dla polskiej kultury uznaje się
poematy: Pan Tadeusz (1832-1834), Dziady cz. III (1832) oraz Księgi narodu
polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1832).
“■vq August Comte (1798-1857), urodzony w Montpellier, gdzie ukończył
szkolę średnią. Następnie studiował na politechnice w Paryżu, tam też zamiesz-
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kal. Jest uznawany za twórcę filozofii pozytywistycznej, którą sformułował pod
wpływem filozofii H. de Saint-Simona i J. de Maistre’a. Postulował taką przebu
dowę świata, gdzie miejsce religii zajęłyby nauki przyrodnicze, miejsce kapłanów
- uczeni, a Boga - ludzkość. Rozwój świata opierał się na zasadzie trzech etapów
teologicznego, metafizycznego i ostatniego - pozytywnego, gdzie metafizyka
będzie zastąpiona przez nauki przyrodnicze. Nąjważniejsze dzieła: Cours de
philosophie positive (1830-1842), Discours sur l’esprit positif (1844), Système de
politique positive ft. 1-4,1851-1854).
Ernest Renan (1823-1892), francuski filozof i filolog. Od 1862 byl
profesorem hebraistyki w Collège de France, a od 1876 byl członkiem Akademii
Francuskiej. W pracy naukowej ząjmowal się głównie filologią orientalną, historią
religii oraz filozofią kultury. W swojej najsłynniejszej książce Życie Jezusa nego
wał boskość Jezusa, twierdząc, że może byl wspaniałym człowiekiem, ale na
pewno nie byl Bogiem. Ponadto byl autorem wielu dramatów. Największe prace:
Historie des origines du christianisme (t. 1-8, 1863-1883, t. 1 Życie Jezusa},
Historie du peuple d'Israël (t. 1-5,1887-1893).
XLVHI Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), dyplomata, jeden z twór
ców doktryny rasistowskiej. W latach 1849-1874 sprawował różne funkcje
w dyplomacji, początkowo jako sekretarz, następnie jako szef gabinetu de Tocqueville’a (który w tym czasie byl ministrem spraw zagranicznych), pracował
w wielu misjach dyplomatycznych. W 1877 przeszedł na emeryturę, ostatnie lata
spędził we Włoszech. W swojej doktrynie korzystał z dorobku darwinizmu i pozy
tywizmu, twierdził, że rzeczywistość społeczna jest poznawalna i zdeterminowana
przez czynniki antropologiczne. Stworzył doktrynę nierówności ras, wśród któ
rych nąjwyżej w hierarchii stała rasa aryjska. To rasa determinowała możliwości
rozwojowe poszczególnych wspólnot. Główne prace to m.in.: Essai sur l’inégalité
des races humaines (t. 1-4, 1853-1855), Nouvelles asiatiques (1876), La Rena
issance (1877), Les religions et philosophie dans l'Asie Centrale (1928).
XLDl Paul Déroulède (1846-1914), francuski pisarz, poeta i polityk. Po
czątkowo publikował wiersze pod pseudonimem w „Revue nationale”, w czasie
wojny francusko-pruskiej został ranny i wzięty do niewoli pod Sedanem, następ
nie przebywał w obozie jenieckim we Wrocławiu, skąd uciekl i przez Szwajcarię
przedostał się do Francji. W 1872 opublikował swój tom poezji Chants du soldat,
który przyniósł mu szeroki rozgłos, poza tym stworzył wiele dramatów, jak np.
L'Hetman (1877). W 1882 założył prawicową organizacje Ligę Partiotów. Kilka
krotnie brał udział w spiskach, które miały na celu obalenie III Republiki, m.in.
w próbie zamachu stanu gen. G. Boulanger’a. Po śmierci prezydenta F. Faure
(1899) podjął kolejną próbę spisku antyrepublikańskiego, jednak został areszto
wany i skazany na 10 lat banicji, przeniósł się do San Sebastian, powrócił do
Francji po amnestii w 1905. Napisał m. in.: De l'éducation nationale (1882), Le
Livre de la ligue des patriotes (1887), Histoire d'amour (1890), La Plus belle
fille du monde (1898).
L
Georges Clemenceau (1841-1929), francuski polityk i pisarz. Od
1902 zasiadał w Senacie, następnie pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych.
Dwukrotnie byl premierem Francji (1906-1909, 1917-1920), jeden z architektów
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trójporozumienia. Po zakończeniu I wojny światowej, brał czynny udział w konfe
rencji paryskiej, jest uznawany za współtwórcę tzw. traktatu wersalskiego. Po
porażce w wyborach prezydenckich w 1920 (przegrał wtedy z P. Deschanelem),
wycofał się z polityki.
Ll André Maurios (1885-1967), pisarz i eseista francuski, jeden z głów
nych przedstawicieli gatunku zwanego biografią historyczną. Ukończył filozofię
w Caen, od 1938 byi członkiem Akademii Francuskiej. W czasie okupacji Francji
przez Niemcy przeniósł się do USA, gdzie wykładał na University of Kansas City
and Mills College. Atuor m.in.: Bernard Quesnay (1926), Climats (1928), Les
silences du colonel Bramble (1918), ¿a machine à line les pensées (1937), Ariel
ou la vie de Shelley (1923), La vie de Diraeli (1927).
LU Lucien Romier (1885-1944), historyk, dziennikarz, polityk, redaktor
naczelny dziennika „Le Figaro" od 1934. Podczas II wojny światowej w najbliż
szym otoczeniu marszałka Petaina, członek Rady Narodowej. Autor: Les Origines
politiques des guerres de religion (1913-1914), Les Protestants français à la
veille des guerres civiles (1917), La Conjuration d'Amboise. LAurore sang
lante de la liberté de conscience. Le Règne et la mart de François 77 (192 3),
Catholiques et Huguenots à la cour de Charles IX (1924), L’Ancienne France,
des origines à la Révolution (1948).
uu Léon Daudet (1867-1942), francuski pisarz i publicysta. SynAlphonsa
Daudet - sławnego pisarza. Byi jednym z założycieli Action Française
i wieloletnim publicystą tego ruchu monarchistycznego. Jeden z najzagorzalszych
krytyków III republiki i systemu liberalno-demokratycznego. W latach 1919-1924
byi deputowanym do parlamentu francuskiego. Od 1928 do 1930 przebywał na
emigracji w Belgii. Autor m.in.: Les morticoles (1894), Le voyage de Shakespeare
(1896), Ecrivains et artistes (1929), Charles Mourras et son temps (1928).
LIV Jules Romains wiaśc. Louis-Henri-Jean Farigoule (18851972), francuski pisarz i poeta, twórca kierunku zwanego unaniminizmem (kier,
lit. 1 poi. XX w., dążącego do ukazywania przeżyć i uczuć grup zbiorowych). Od
1946 zasiadał w Akademii Francuskiej, natomiast w latach 1936-1941 byi preze
sem Pen Clubu. Autor: La Vie unanime (1908), Les Copains (1913), Vision
extrarétinienne (1920), Knock (1923), Les Hommes de bonne volonté (t. 1-27,
1932-1946), Psyché (1922-29).
LV René Lalou (1889-1957), francuski pisarz, tłumacz, krytyk literacki,
autor m.in.: Littérature Anglaise (1944), Histoire de la littérature française
contemporaine (1946), Le théâtre en France depuis 1900 (1951), Le roman
français depuis 1900 (1957).
LVI Walter Bagehot (1826-1877), brytyjski ekonomista, studiował na
University College London, początkowo pracował wraz z ojcem w dziedzinie
bankowości, następnie związał się z magazynem „The Economist”, którego był
redaktorem. W 1867 wydal swoje nąjwiększe dzieło The British Constitution,
w której wnikliwie analizował relację i kształt poszczególnych organów monarchii
brytyjskiej i porównywał je z urządzeniami ustrojowymi m.in. Stanów Zjednoczo
nych. Napisał ponadto m.in.: Physics and Politics (1872), Lombard Street
(1873).
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LV" Thomas Carlyle (1795-1881), angielski historyk, pisarz i myśliciel.
Studiował teologię w Edynburgu, naukę tę jednak przerwał, ostatecznie ukończył
studia na wydziale literackim na tymże uniwersytecie. W 1834 przeniósł się do
Londynu, gdzie początkowo sympatyzował z czartystami, a potem z radykalnymi
torysami. W 1865 został rektorem uniwersytetu w Edynburgu. Głosił emanację
boskiego ducha, który się objawia w przyrodzie i historii. Carlyle zwracał wielką
uwagę na wybitne jednostki w historii, które były niejako narzędziami boskiego
działania. Nąjważniejsze prace: Sartor Resartus (1835), French. Reuolition,
a History (1837), On Heroes, Hero - Worship and the heroic in Hislory (1841),
The History ofFrederic the Great (t. 1-6,1858-1865).
L™ Ralph Waldo Emerson (1803-1882), amerykański pisarz i filozof.
Studiował na Harwardzie (studia ukończył w 1821), od 1829 byi unitariańskim
pastorem, jednak na skutek konfliktu z władzami kościoła porzucił sutannę
w 1831. W rok później Emerson odbył podróż po Europie, gdzie nawiązał znajo
mości m.in. z J. S. Millem czy T. Carlyle'm, z którym prowadzi! korespondencję
przez cale życie. W 1835 zamieszkał w Concord. Był założycielem Klubu Transcendentalistów. Jego filozofię cechował panteizm i daleko posunięty idealizm.
W wyniku założeń panteistycznych, widząc Boga w każdym człowieku, postulował
autonomię moralną jednostki. Swoim twierdzeniem o tym, iż Chrystus nie byl
bogiem, wywołał wiele kontrowersji, przez co byl oskarżany o ateizm. Nąjważniej
sze dzieła: Naturę (1836), TheAmerican Scholar (1837), Conduct oflife (1866),
Society and Solitude (1870).
Llx Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) niemiecki filozof, ukończy!
teologię na uniwersytecie w Lipsku. Po studiach byl nauczycielem prywatnym,
pracował m.in. w Zurychu i w Warszawie. Sławę przyniosła mu jego rozprawa
Próba krytyki wszelkiego objawienia (1792), uznawana początkowo za dzieło
I. Kanta. Od 1794 pracował jako profesor w Jenie, następnie wykładał w Berlinie,
a potem w Erlangen. W czasie wojen napoleońskich uciekał przed wojskami Na
poleona, przebywał w Kopenhadze oraz w Kląjpedzie. Jednak ostatecznie powrócił
do okupowanego przez Francuzów Berlina, gdzie został dziekanem wydziału filozo
ficznego, a potem rektorem uniwersytetu. W swojej filozofii Fichte byl idealistą
transcendentalnym, twierdził, że rzeczywistość to jest to, co myśl tworzy, zgodnie
z prawem myślenia. Po raz pierwszy zastosował teorię dialektyczną: teza - anty
teza - synteza, wykorzystaną później przez Hegla. W filozofii społecznej funda
mentalne dla Fichtego było pojęcie wolności, które różnie definiował, początkowo
w sposób indywidualistyczny, a w późniejszym czasie twierdził, że jednostka jest
całkowicie uzależniona od jaźni absolutnej (początku), która się przejawia
w państwie i w Kościele. Uważany jest za jednego z ojców nacjonalizmu niemiec
kiego. Nąjważniejsze prace: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien des
Wissenschajtslehre (1796-97), Bestimmung der Menschen (1801), Der geschlossene Handelsstaat (1300), Reden an die deutsche Nation (1808), Gesamtausgabe (t. 1,1962).
“ Juliusz Kleiner (1886-1957), historyk literatury, w latach 1916-1919
byl profesorem na uniwersytecie w Warszawie, następnie wykładał we Lwowie
(1921-1941). Po wojnie pracował natomiast początkowo na KUL, by ostatecznie
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związać się z Uniwersytetem Jagiellońskim. Byt prezesem Towarzystwa im. Adama
Mickiewicza (1931-1946). Jest autorem licznych monografii z zakresu historii
literatury: Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, (t. 1-2, 1912), Juliusz Słowacki.
Dzieje twórczości (t. 1-4, 1919-1927), Mickiewicz (t. 1 - 1933, t. 2 cz. 1 i 2 1948) oraz licznych rozpraw z zakresu historii literatury m.in.: Studia z zakresu
literatury i filozofii (1925), Zarys dziejów literatury polskiej (t. 1-2, 19321939), Studia z zakresu historii literatury (1956).
1X1 Zygmunt Krasiński (1812-1859), hrabia, poeta, filozof. Syn W. Kra
sińskiego - generała Królestwa Polskiego. Studiował na Uniwersytecie Warszaw
skim, w 1829 wyjechał na studia do Genewy. W Szwąjcarii poznał A Mickiewicza,
potem przebywał głównie we Włoszech i Francji. Jego nąjważniejsze dramaty to:
Nieboska Komedia (1835) oraz Irydion (1836), w których oddawał nastrój epoki
przełomu, schyłku cywilizacji, niszczycielskiej rewolucji. W swojej filozofii był
przedstawicielem mesjanizmu, który został wyrażony w takich utworach, jak:
Przedświt (1843) czy Psalmy przyszłości (1843). Ponadto autor wielu wierszy,
traktatów politycznych i obfitej korespondencji.
1X11 Zob. przyp. nr VII do tekstu Na powrotnejfali.
LXI" Stanisław Car (1882-1938), polityk i prawnik, ukończy! studia praw
nicze na uniwersytecie w Odessie. W 1915 został sędzią pokoju w Warszawie,
natomiast po odzyskaniu niepodległości pracował jako Szef Kancelarii Cywilnej
Naczelnika Państwa (1918), a w 1925 został prokuratorem Sądu Nąjwyższego. Od
grudnia 1928 do grudnia 1929 był ministrem sprawiedliwości w gabinetach
K Bartla i K Świtalskiego, a w 29 marca 1930. pełnił ponownie tę funkcję
w rządzie W. Sławka. Jednocześnie był posłem z ramienia BBWR, przewodniczą
cym Komisji Konstytucyjnej i autorem tzw. tez konstytucyjnych - które zostały
później uchwalone jako Konstytucja kwietniowa. W latach 1935-1938 piastował
funkcję marszałka Sejmu.
1X17 Wojciech Rostworowski (1877-1952), prawnik i polityk, studiował
prawo na Uniwersytecie Warszawskim (1896-1900) i w École Libre des Sciences
Politiques w Paryżu (1901-1903). Początkowo związany z narodową demokracją,
był członkiem Ligi Narodowej i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Jednak
po wybuchu I wojny światowej zerwał z obozem narodowym, by opowiedzieć się
po stronie opcji proaustriackiej. Zasiadał w Tymczasowej Radzie Stanu oraz byi
członkiem gabinetu J. Kucharzewskiego. Po wojnie związał się z Stronnictwem
Prawicy Narodowej, a po zamachu mąjowym opowiedział się za obozem sanacyj
nym. Był jednym z orędowników porozumienia konserwatywno-sanacyjnego,
czego symbolem byi spotkanie W. Sławka z środowiskami ziemiańskimi w Dziko
wie (1927). Od 1933 należał od Zjednoczenia Zachowawczych Organizacji Poli
tycznych. Dwukrotnie zasiadał w Senacie RP (w wyniku elekcji w 1930 i nominacji
prezydenckiej w 1935). Jest uznawany za jednego ze współtwórców Konstytucji
kwietniowej. Po śmierci J. Piłsudskiego, krytykował system rządów wprowadzony
przez grupę Rydza-Śmiglego. Autor m.in.: Psalmów dnia dzisiejszego (1905)
i Listów o człowieku idei.
1X7 Projekt Legionu Zasłużonych wypracowany podczas prac nad konstytu
cją kwietniową przez W. Sławka, przewidywał oparcie Senatu na elemencie elita-
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rystycznym poprzez to, iż prawo wyboru członka Senatu posiadałby osoby odzna
czone krzyżem Virtuti Militari lub Krzyżem Niepodległości, tzn. członkowie Legio
nu. Na skutek niechętnego stosunku Piłsudskiego do tej koncepcji - zaniechano
realizacji projektu w konstytucji i postanowiono przygotować osobną ustawę,
która by powoływała Legion Zasłużonych, jednak i ta propozycja pozostała tylko
w fazie przygotowawczej, chociaż pewne elementy tej idei zostały wprowadzone
w senackiej ordynacji wyborczej z 10 VII 1935, wprowadząjąc zasadę elitarystyczną, według, której czynne prawo wyborcze do Senatu mogli posiadać obywa
tele z tytułu zasługi, wykształcenia lub tzw. zaufania społecznego.
LXVI Walery Sławek (1879-1939), działacz niepodległościowy i polityk sa
nacyjny, kilkakrotny premier. Ukończył Wyższą Szkolę Handlową L. Kronenberga.
Od 1900 był związany z Polską Partią Socjalistyczną, zasiadał w CKW PPS,
wkrótce potem jeden z głównych działaczy Organizacji Bojowej PPS, a po rozła
mie w PPS, PPS - Frakcji Rewolucyjnej. Był jednym z nąjbliższych współpracow
ników J. Piłsudskiego, współorganizował ruch niepodległościowy w Galicji.
W latach 1914-1915 służył w I brygadzie, następnie przeniósł się do Warszawy,
gdzie działał politycznie w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu
niepodległości współpracował z Piłsudskim, w latach 1924-1936 był prezesem
Związku Legionistów. Natomiast po zamachu mąjowym należał do najważniej
szych osób w państwie. Był jednym z założycieli BBWR i jego prezesem (19281935), trzykrotnie pełnił funkcję premiera (29 111-23 VIII 1930, 4 XII-26 V 1931, 28
III-12 X 1925), w latach 1928-1935 zasiadał w Sejmie. Po śmierci Piłsudskiego,
odsunięty od władzy przez Rydza-Śmigiego i Mościckiego, zwalczany przez Obóz
Zjednoczenia Narodowego. Popełnił samobójstwo (kwiecień 1939).
LX'11 Zob. przyp. nr 111 do tekstu O stanowisko rządu.
LXV’111 Zob. przyp. nr XIV do tekstu Nadzwyczajne urzędy...
u“* Marek Aureliusz (121-180), cesarz rzymski i filozof, adoptowany
przez swojego wuja Antonina Piusa (ces. rzym.), poślubił jego córkę Faustynę. Od
161 zasiada! na tronie cesarskim, rządy sprawował wspólnie ze swoim bratem
Lucjuszem Werusem. Prowadzi! liczne wojny, prawie przez cały okres swojego
panowania, głównie walczył z plemionami germańskimi i Partami. W filozofii
ząjmowal stanowisko stoickie, które przedstawia w swoich Rozmyślaniach. Zmarl
podczas wyprawy przeciw Markomanom w Windobonie (dzisiejszy Wiedeń).
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OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ
Stowarzyszenie powołane w 1992 r. w Krakowie. Zajmuje się działalnością
edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej, historii nąjnowszej oraz
stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty o polityce
polskiej. W swych pracach Ośrodek propaguje idee konserwatywne i liberalne,
zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej.

Ośrodek Myśli Politycznej - www.omp.org.pl, e-mail: omp@omp.org.pl
Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków 1

Wspierąj niezależną refleksję o polityce!

KLUB PRZYJACIÓŁ I SPONSORÓW OŚRODKA MYŚLI POLITYCZNEJ
http://www.omp.org.pl

1 % PODATKU DLA OŚRODKA MYŚLI POLITYCZNEJ

23 grudnia 2004 r. Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) uzyskał
status organizacji pożytku publicznego. Od 14 lat - poprzez publikacje, konfe
rencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - propagujemy zasady polityki
uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii
i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt
konferencji naukowych, szkól zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów
dla studentów, nauczycieli i uczniów szkól średnich, w których wzięło udział
kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 60 książek. Ośrodek podej
muje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej
w Polsce i edukacji obywatelskiej. Uzyskanie przez OMP statusu organizacji
pożytku publicznego dąje możliwość wsparcia naszej działalności 1% Państwa
podatku. Bliższe informacje: www.omp.org.pl/podatek.htm. Liczymy na Państwa
wsparcie i hojność.

KSIĄŻKI OŚRODKA MYŚLI POLITYCZNEJ
Biblioteka Myśli Politycznej
Lord Acton „Historia wolności” 1995
Urs Altermatt „Katolicyzm a nowoczesny świat” 1995
Urs Altermatt „Sarąjewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie” 1998
„Antykomunizm polski - tradycje intelektualne" (red. Bogdan Szlachta) 2000
Piotr Bartula „Kara śmierci - powracąjący dylemat” 1998
Włodzimierz Bączkowski „O wschodnich problemach Polski" (red. Jacek Kloczkowski, Paweł Kowal) 2001
Wolfgang Bóckenfórde „Wolność - Państwo - Kościół” 1994
Wojciech Buchner „Kant - państwo i prawo” 1996
Marek A. Cichocki „Porwanie Europy" 2004
Marek A. Cichocki „Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii" 2005

„Czy historia może się cofnąć?" (red. Bronislaw Łagowski) 1993
„Czy Polska ma doktrynę integracyjną?” (praca zbiorowa) 1998
Mirosław Dzielski „Bóg - wolność - własność" (red. Milowit Kuniński) 2001
Katarzyna Frątczak „Feliks Koneczny o państwie i wartościach” 2003
Dariusz Gawin „Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX
wieku” 2005
Katarzyna Guczalska „Miłość i cnota polityczna. Rodzina i kobieta w filozofii
Hegla” 2002
Otfried Höffe „Etyka państwa i prawa” 1992
Otfried Höffe „Sprawiedliwość polityczna. Podstawy krytycznej filozofii prawa
i państwa" 1999
Dariusz Karłowicz „Koniec snu Konstantyna" 2004
Zdzisław Krasnodębski „Drzemka rozsądnych" 2006
Milowit Kuniński „Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka" 1999
Milowit Kuniński „O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym" 2006
Ryszard Legutko „Rąj przywrócony" 2005
Ryszard Legutko „Spory o kapitalizm” 1994
Ryszard Legutko „Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miło
ści i sumieniu” 1997
Nikolaus Lobkowicz „Czas kryzysu, czas przełomu” 1996
Stephen Macedo „Cnoty liberalne” 1995
Jacques Maritain „Człowiek i państwo” 1993
Chantal Millon-Delsol „Zasada pomocniczości" 1995
Michael Novak „Wolne osoby i dobro wspólne” 1998
„Od komunizmu do...? Dokąd zmierza III Rzeczypospolita?" (red. Jacek Kloczkowski) 1999
„Pamięć i odpowiedzialność” (red. Robert Kostro, Tomasz Merta) 2005
Thomas Pangle „Uszlachetnianie demokracji" 1994
Beata Polanowska-Sygulska „Filozofia wolności Isaiaha Berlina” 1998
Beata Polanowska-Sygulska „Oblicza liberalizmu” 2002
Czeslaw Porębski „Co nam po wartościach?” 2001
Czeslaw Porębski „Na przykład Szwąjcarzy” 1994
Czeslaw Porębski „O Europie i Europejczykach" 2000
Czeslaw Porębski „Umowa społeczna - renesans idei" 1999
Arkady Rzegocki „Wolność i sumienie" 2004
Zbigniew Stawrowski „Państwo i prawo w filozofii Hegla” 1994
Bogdan Szlachta „Konstytucjonalizm czy absolutyzm” 2005
Bogdan Szlachta „Ład - Kościół - Naród” 1996
Bogdan Szlachta „Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycz
nej do końca epoki Tudorów” 2001
Bogdan Szlachta „Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939
roku” 2000
Eric Voegelin „Lud Boży” 1994
Bronislaw Wildstein „Dekomunizacja, której nie było" 2000
„W obronie zdrowego rozsądku” (red. Tomasz Merta, Marek A. Cichocki) 2000

Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

„Amica Italia” (red. Maciej Marszal) 2004
Michał Bobrzyński „Zasady i kompromisy” (red. Włodzimierz Bernacki) 2001
Ignacy Czuma „Absolutyzm ustrojowy" (red. Maciej Marszal) 2003
Bogumił Jasinowski „Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja” (red. Stanisław
Górka, Marek Kornat) 2002
Walerian Kalinka „Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim” (red. Włodzi
mierz Bernacki) 2001
Stanisław Koźmian „Bezkarność” (red. Bogdan Szlachta) 2001
Adam Krzyżanowski „Chrześcijańska moralność polityczna” (red. Milowit Ku
niński) 2002
„Obiektywna podstawa prawa” (red. Bogdan Szlachta) 2001
Paweł Popiel „Choroba wieku” (red. Jacek Kloczkowski) 2001
„Pod znakiem swastyki” (red. Marek Maciejewski, Maciej Marszal) 2005
Stanisław Tarnowski „Pisarze polityczni XVI wieku” (red. Bogdan Szlachta) 2000
Stanisław Tarnowski „Z doświadczeń i rozmyślań" (red. Arkady Rzegocki) 2002
Leon Wasilewski „Drogi porozumienia" (red. Barbara Stoczewska) 2001
Klasyka Myśli Filozoficznej

Platon „Obrona Sokratesa” (tłum., wstęp i komentarz Ryszard Legutko) 2003

Studia i analizy
„Antykomunizm po komunizmie" (red. Jacek Kloczkowski) 2000
„Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej" (red. Paweł Kloczowski) 2004
„Integracja europejska” (red. Milowit Kuniński) 2000
„Kapitalizm po polsku" (red. Michał Szuldrzyński) 2003
„Narody i historia" (red. Arkady Rzegocki) 2000
„Oblicza demokracji” (red. Ryszard Legutko i Jacek Kloczkowski) 2002
„Od totalitaryzmu do demokracji" (red. Paweł Kuglarz) 2001
„Państwo jako wyzwanie” (red. Arkady Rzegocki) 2000
„Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie” (red. Tomasz Gąsowski) 2000
„Totalitaryzm a zachodnia tradycja” (red. Milowit Kuniński) 2005

Periodyki

„Civitas" (wydawany wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN, 1997- )
„Teologia polityczna" (wydawana wraz z Fundacją św. Mikoląja, 2003- )
Poza seriami
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Lektury dla politycznie niepoprawnych
Ryszard LEGUTKO, Raj przywrócony

Najnowsze dzieło znanego publicysty i filozofa. Książka o demokracji, współcze
snej kulturze i ideach politycznych, analizowanych z pozycji ich konserwatyw
nego krytyka.
Dariusz KARŁOWICZ, Koniec snu Konstantyna. Zżycia codziennego idei

Pisarstwo Dariusza Karłowicza to jedno z najciekawszych zjawisk dzisiej
szego życia intelektualnego w Polsce. Jak nikt inny Karłowicz potrafi prze
kładać myśl antycznych filozofów czy Ojców Kościoła na codzienne proble
my, którymi żyje człowiek wierzący, próbujący pogodzić wierność Chrystu
sowi z działalnością w biznesie, zaangażowaniem politycznym czy pracą w
mediach. W debacie, jaką chrześcijaństwo toczy ze współczesną cywilizacją,
„Ostatni sen Konstantyna” jest ważnym, twórczym głosem. Jarosław Gowin

Związki między filozofią, religią i polityką są złożone, a ich opis wymaga
sprawnego pióra, wielkiej wrażliwości i subtelnego umysłu. Dariusz Karło
wicz imponująco wszystkie te wymogi spełnia. Dawno nie mieliśmy w Polsce
książki równie oryginalnej oraz intelektualnie pobudzającej. Ryszard Legutko

KSIĄŻKA OTRZYMAŁA NAGRODĘ IMIENIA ANDRZEJA KIJOWSKIEGO (2005)
Dariusz KARŁOWICZ, Sokrates i inni święci

Co mają wspólnego ze sobą Ateny i Jerozolima, Akademia i Kościół, filozof
i chrześcijanin, wychowanek Grecji i uczeń nieba? Oto pytanie, które zadaje
Dariusz Karłowicz w książce "Sokrates i inni święci", na nowo odczytując
ten słynny dylemat apologetów łacińskich i greckich wczesnego Kościoła.
I chociaż wołanie o zbawienie brzmi u nich jak dysonans wobec racjonalno
ści i filozofii to jednak Karłowicz, wbrew przyjętym opiniom i ze swoim
rewelacyjnym wyczuciem kontrastów ducha greckiego i chrześcijańskiego
dowodzi, że Ojcowie nie wykopują nieprzekraczalnej przepaści między
wiarą objawioną i naturalnym rozumem, między mądrością Bożą i filozo
fią, a grecka droga do bogupodobieństwa nie traci i u nich swojej uwodzi
cielskiej mocy. Maria Dzielska

Marek A. CICHOCKI, Władza i pamięć
We „Władzy i pamięci” Marek Cichocki rozwija tezę, że po 1989 r. pamięć
Polaków została objęta operacją, którą autor określa mianem „prewencji".
Operacja ta miała na celu zapobieżenie rozlania się fal rewindykacji, które
dla jednych byty groźne ze względu na mniej lub bardziej uzasadnione

obawy przed rewolucją, dla drugich ze względu na ich interes osobisty.
Autor sięga także w głąb naszej historii, by ukazać, jak kształtowały się
różne pokłady naszej pamięci narodowej, a także konfrontuje ją z intelektu
alnymi podstawami Unii Europejskiej. Napisana precyzyjnym i jasnym
stylem, a także oparta o głęboką erudycję, książka Cichockiego jest lekturą
nie tylko bardzo ważną, ale i pasjonującą. Wojciech Roszkowski
Książka Marka Cichockiego prowadzi nas do sedna dzisiejszych dylematów
polityki pamięci i tożsamości. Autor, pokazując intelektualny kontekst
naszej części świata, nie boi się określić własnego w nim miejsca. Zachwyca
głębokość jego rozważań o trudnych relacjach liberalizmu, patriotyzmu
i solidarności. Wciąga - brawurowa analiza postkomunistycznego systemu
eksploatującego polską demokrację. Fascynacja polskim losem i - koncen
tracja na Unii, a nie - Europie utrudnia jednak autorowi uchwycenie
szczególnego fenomenu Europejskiej pamięci opartego na równoczesnym
zapamiętywaniu i zapominaniu, ciągłości i zmianie. Jadwiga Staniszkis
Marek A. CICHOCKI, Porwanie Europy
Ta książka powinna stać się obowiązkową lekturą polskich polityków
i publicystów zajmujących się problematyką europejską oraz stosunkami
polsko-niemieckimi. Zdzisław Krasnodębski

Lektura konieczna dla wszystkich, którzy w sposób świadomy uczestniczyć
chcą w wydarzeniach decydujących dla naszego kraju i kontynentu. Broni
sław Wildstein
Zdzisław KRASNODĘBSKI, Drzemka rozsądnych

Zbiór esejów jednego z nąjglośniejszych współczesnych polskich publicystów
politycznych.
Filozofia polityczna, która określała i legitymizowała III RP - ów swoisty
polski liberalizm - byłaby w stanie doprowadzić do kryzysu najzdrowsze
społeczeństwo, a polskiemu społeczeństwu po traumie II wojny światowej
i po latach komunizmu daleko było do zdrowia, chociaż wyłoniło z siebie tak
wspaniałe zjawisko polityczne jak pierwsza „Solidarność”. Jej dorobek
został jednak całkowicie zmarnowany. (Fragment tekstu 0 genezie III Rze
czypospolitej raz jeszcze)
Już niebawem w Bibliotece Myśli Politycznej kolejny wybór esejów i szki
ców Zdzisława Krasnodębskiego

Dariusz GAWIN, Polska, wieczny romans. 0 związkach literatury i poli
tyki w XX wieku
W nowatorski sposób interpretując spory mistrzów polskiej inteligencji Prusa, Sienkiewicza, Brzozowskiego, Dmowskiego, Żeromskiego, Reymonta,

Słonimskiego czy Miłosza - Dariusz Gawin dowodzi, że toczyły się one nie
między zwolennikami nowoczesności a nostalgicznymi apologetami prze
szłości. W istocie ścierały się ze sobą dwie wizje nowoczesności: lewicowoliberalna i konserwatywno-liberalna. Książka Gawina to ubrany w kostium
historyczny przenikliwy komentarz do dzisiejszych debat nad ksztattem
polskiej suwerenności, kapitalizmu i demokracji. Jarosław Gowin
Po 1989 rozgorzał na nowo wieczny spór o polskość. Jeszcze raz podjęta
została próba znalezienia takiej jej formuły, która byłaby zgodna z „nowo
czesnością”. Fakt, że próby te trudno uznać za udane, wynika nie tylko
z naiwnych wyobrażeń o cywilizacji nowoczesnej, ale także z braku głębszego
namysłu nad dylematami i słabościami polskiej myśli liberalno-lewicowęj.
Taki namysł, obalający wiele mitów i przypominający wiele zapomnianych
spraw i wątków, podejmuje w swych znakomitych, przenikliwych esejach
Dariusz Gawin. Ta książka to jeden z najbardziej istotnych głosów w toczą
cej się polskiej debacie tożsamościowej. Zdzisław Krasnodębski

Miłowit KUNIŃSKI, O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym

Książka o ustrojach politycznych i o ludzkiej duszy, o etyce cnót i o cnotach
politycznych, o tradycjach liberalnych polskich i zachodnich, o narodzie, toż
samości narodowej i europejskiej, o Polsce, doświadczeniu komunizmu i współ
czesnej polityce.
Arkady RZEGOCKI, Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicy
zmu w myśli Lorda Actona

Lord Acton (1834-1902) należy do szczególnie rzadkiej kategorii ludzi.
Angielski arystokrata łączący myśl liberalną z głęboką wiarą katolicką
godził niejako większość z mniejszością. Acton był filozofem politycznym,
teoretykiem wolności, inicjatorem nowoczesnej szkoły historycznej w Cam
bridge. Związany z Williamem E. Gladstone 'm, wieloletnim premierem
Zjednoczonego Królestwa, byt w swoich czasach postacią niezwykle wpły
wową w Anglii, ale także jednym z najbardziej cenionych zagranicą brytyj
skich intelektualistów. W pełni zasługuje na to, aby jego dorobek stał się
lepiej znany w Polsce. Norman Davies
Oparta na gruntownych badaniach źródłowych i niezwykle wnikliwa książ
ka Arkadego Rzegockiego wypełnia jedną z najdotkliwszych luk w polskiej
historii idei. Ale „Wolność i sumienie" to coś więcęj niż zwykła monografia
twórczości Lorda Actona. To także ważny głos w debatach nad miejscem
chrześcijaństwa w nowoczesnym świecie i zadaniami łudzi, którzy nakazy
wiary chcą realizować w przestrzeni publicznej. Jarosław Gowin

Lord ACTON, W stronę wolności
Wybór pism wybitnego dziewiętnastowiecznego myśliciela angielskiego, jednego
z prekursorów chrześcijańskiego liberalizmu. Tom zawiera słynne szkice lorda
Actona poświęcone historii wolności.

Bogdan SZLACHTA, Monarchia prawa

Książka ukazuje narodziny i ewolucję angielskiej filozofii politycznej i prawa
w wiekach średnich (do końca epoki Plantagenetów). Autor przedstawia reflek
sję czołowych myślicieli owego okresu - m.in. Jana z Salisbury, Henryka Bractona, Wilhelma z Ockham i Jana Fortescue - na temat relacji między władzą
duchową i świecką, źródeł i zakresu uprawnień monarchy, szczególnie w dzie
dzinie jego działalności prawodawczej, prezentując ją na tle przemian politycz
nych dokonujących się w Anglii i w Europie oraz wskazując podobieństwa
i różnice angielskiej myśli politycznej względem stanowisk wyrażanych przez
myślicieli kontynentalnych.
Czesław PORĘBSKI, Co nam po wartościach?

Wybór tekstów krakowskiego filozofa i publicysty, rozważającego znaczenie
wartości w życiu człowieka i społeczności, analizującego refleksję czołowych
myślicieli europejskich na ten temat (m.in. Platona, Cycerona, św. Tomasza
z Akwinu i Kanta). Eseje o odpowiedzialności, porządku politycznym, etyce
gospodarczej, filozofii pokoju, liberalizmie, o teorii wartości. Szkice poświęcone
wybitnym filozofom XX wieku B. Russellowi, J. Rawlsowi i R. Ingardenowi.
Katarzyna GUCZALSKA, Miłość i cnota polityczna. Rodzina i kobieta
w filozofii Hegla
Analiza istotnych wątków filozofii jednego z najbardziej wpływowych myślicieli
XIX w., które nie doczekały się dotąd w literaturze polskiej wyczerpującego
opracowania.

BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ

Adam KRZYŻANOWSKI, Chrześcijańska moralność polityczna
Wznowienie wydanej po raz pierwszy w 1948 r. jednej z nąjważniejszych książek
w dorobku wybitnego ekonomisty, filozofa i myśliciela politycznego, prekursora
polskiego chrześcijańskiego liberalizmu. Rozważania Krzyżanowskiego na temat
wolności, równości, sprawiedliwości i etyki w życiu publicznym zachowują
aktualność także w kontekście współczesnych patologii życia politycznego.

Stanisław TARNOWSKI, Z doświadczeń i rozmyślań
Podsumowanie pracy intelektualnej krakowskich „Stańczyków" dokonane przez
jednego z ich czołowych przedstawicieli. Rozważania o polityce polskiej XIX w.
i głównych prądach umysłowych epoki.

Ignacy CZUMA, Absolutyzm ustrojowy
Wybór pism związanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim prawnika i publi
cysty, rozważąjącego podstawowe zagadnienia ustroju państwa i kluczowe
dylematy filozofii prawa oraz analizującego naturę totalitaryzmu sowieckiego
i faszystowskiego.
Amica Italia. Polscy prawnicy wobec włoskiego faszyzmu. 1922-1939
Książka o politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych aspektach
włoskiego faszyzmu, analizowanego przez najwybitniejszych prawników Drugiej
Rzeczpospolitej.

Obiektywna podstawa prawa

Wybór pism czołowych filozofów prawa Polski międzywojennej, Ignacego Czumy,
Czesława Martyniaka i Antoniego Szymańskiego. Analiza podstaw ustrojowych
państwa i źródeł prawa, w polemice z pozytywizmem prawniczym, m.in. z kon
cepcją Hansa Kelsena.
Pod znakiem swastyki. Polscy prawnicy wobec Trzeciej Rzeszy 1933-1939

Wybór tekstów prawników Drugiej Rzeczpospolitej poświęconych nazizmowi,
jego założeniom teoretycznym i praktycznej realizacji.
Paweł POPIEL, Choroba wieku

Wybór pism czołowego myśliciela konserwatywnego XIX wieku, rozważąjącego
temat fundamentów ładu społecznego i istoty polityki, z pozycji konserwatyw
nych analizującego przebieg i skutki polskich zrywów powstańczych (zwłaszcza
powstania styczniowego) i wnikliwie diagnozującego zagrożenia wynikąjące ze
wzrostu popularności idei komunistycznych i liberalnych.
Michał BOBRZYŃSKI, Zasady i kompromisy
Pierwszy po wojnie wybór pism jednego z nąjbardziej kontrowersyjnych polskich
myślicieli i polityków, który wywarł duży wpływ na rozwój myśli konserwatywnej
w Polsce. Zawarte są w nim m.in. fragmenty trzeciego tomu nąjglośniejszego
dzieła Bobrzyńskiego Dzieje Polski w zarysie, który nie został włączony do edycji
tej książki w czasach PRL-u.

Stanisław KOŹMIAN, Bezkarność
Wybór pism związanego z krakowskimi „Stańczykami” czołowego polskiego
myśliciela drugiej połowy XIX i początku XX wieku, autora kontrowersyjnych
prac poświęconych dziewiętnastowiecznym polskim zrywom powstańczym
(zwłaszcza powstaniu styczniowemu), polityce Bismarcka i przemianom spo
łecznym dokonującym się w owym czasie.

Walerian KALINKA, Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim
Wybór pism żyjącego w XIX wieku historyka i publicysty, związanego z Hotelem
Lambert i konserwatywnymi środowiskami galicyjskimi, twórcy krakowskiej
szkoły historycznej, podejmującej polemikę z dominującym do połowy XIX wieku
w polskiej historiografii stanowiskiem wyrażanym przez Joachima Lelewela
i jego naśladowców.

Bogumił JASINOWSKI, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja
Wznowienie pracy wybitnego filozofa prawa i sowietologa, analizującego filozo
ficzne i psychologiczne korzenie kultury rosyjskiej i jej związki z duchowością
Wschodu oraz tradycjami politycznymi i prawnymi Europy Zachodniej.

Leon WASILEWSKI, Drogi porozumienia

Wybór pism czołowego działacza i publicysty polskiego ruchu socjalistycznego
przełomu XIX i XX wieku, bliskiego współpracownika marszałka Józefa Piłsud
skiego, ministra spraw zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej. Zawarte w tomie
teksty ukazują jego dorobek jako autora licznych prac poświęconych problema
tyce stosunków między narodami w Europie środkowowschodniej, zwłaszcza
relacjom polsko-ukraińskim, polsko-białoruskim i polsko-litewskim.
Antoni Zygmunt HELCEL, O prawdziwym i fatszywym konserwatyzmie
Wybór tekstów jednego z prekursorów polskiego konserwatyzmu, analizującego
teoretyczne dylematy tego nurtu myśli politycznej i kreślącego obraz polityki
austriackiej w Galicji oraz idei dominujących wśród polskich myślicieli jego epoki.
Tadeusz ROMANOWICZ, Dwie opinie

Tom z pracami liberalnego publicysty i polityka galicyjskiego, który zasłyną! jako
krytyk krakowskich „stańczyków”.
Kazimierz KUMANIECKI, Wybór pism

Wybór pism jednego z najwybitniejszych prawników polskich 1. poi. XX wieku,
którego rozważania ustrojowe mogą inspirować współczesne dyskusje o pań
stwie i prawie.

STUDIA I ANALIZY

Od totalitaryzmu do demokracji

Książka o prawnych, politycznych i kulturowych aspektach dekomunizacji
i lustracji w Polsce i w Niemczech Wschodnich, zawierąjąca teksty czołowych
polskich i niemieckich znawców problematyki.
Państwo jako wyzwanie
Współczesne państwo polskie widziane oczyma historyków, politologów, filozo
fów i prawników, konfrontujących jego kształt pożądany z rzeczywistością.
W tomie zamieszczone są także teksty polskich autorów z XIX i początku XX
wieku, prezentujące ówczesne sposoby myślenia o problematyce ustrojowej.
Kapitalizm po polsku
Praca zbiorowa porusząjąca ni.in. tematy. Własność i wolność; Podatki i dobre
państwo; Gospodarcza rola państwa; Korupcja, jej zakres i metody ograniczania;
Granice suwerenności gospodarczej werze globalizacji.

Totalitaryzm a zachodnia tradycja
Czołowi polscy i angielscy myśliciele polityczni i publicyści, m.in. Roger Scruton, Kenneth Minogue, Ryszard Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Agnieszka
Kołakowska, Bronisław Wildstein, Milowit Kuniński, Dariusz Gawin i Tomasz
Merta, analizują związki idei totalitarnych z różnymi nurtami zachodniej trady
cji filozofii politycznej oraz ich obecne przejawy.

Informacje o książkach OMP i sklepik internetowy: www.omp.org.pl

