Uni
wer
syt
etWar
mi
ńskoMaz
ur
skiw Ol
sz
t
yni
e
Wydz
i
ałPr
awaiAdmi
ni
st
r
acj
i

2
6
Ks
i
ę
gaj
ubi
l
e
us
z
owa
de
dykowana

Pr
of
e
s
or
owi
Andr
z
e
j
owiSyl
we
s
t
r
z
akowi

Wydawni
ct
wo
Uni
wer
syt
et
uWar
mi
ńsko–Maz
ur
ski
ego
w Ol
sz
t
yni
e

2

Andrzej Sylwestrzak

KOMITET REDAKCYJNY
Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna)
Robert Dziembowski, El¿bieta Zêbek (zastêpcy)
RADA NAUKOWA
Stanis³aw Pikulski (przewodnicz¹cy), Jaime Bonet Navarro,
Janina Ciechanowicz-McLean, Gaetano Dammacco, Przemys³aw D¹browski,
Jaros³aw Dobkowski, Burduli Irakli, Mariola Lemonnier, Dorota Lis-Staranowicz,
Maria LoGiacco, Piotr Majer, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Elena Safranowa,
Myriam Senn, Renata wirgoñ-Skok, Sebastiano Tafaro
ADRES REDAKCJI
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM
10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 98
tel. 89 524 64 31, fax 89 535 15 97
RECENZENCI NR 2326 (2014)
Janina Ciechanowicz-McLean, Jerzy Ciszewski, Jan Czerniakiewicz,
Zofia Duniewska, S³awomir Godek, Adam Habuda, Krzysztof Indecki,
Piotr Krajewski, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Piotr Krzysztof Marsza³ek,
Jaros³aw Moszczyñski, Stanis³aw Pikulski, Wies³aw P³ywaczewski,
Bartosz Rakoczy, Stanis³aw Sagan, Bronis³aw Sitek, Ma³gorzata Szwejkowska,
Renata wirgoñ-Skok, Jaros³aw Warylewski, Witold Wo³odkiewicz
REDAKTOR NAUKOWY
S³awomir Pikulski
SEKRETARZ TOMU
Anna Korzeniewska-Lasota
REDAKCJA WYDAWNICZA
El¿bieta Pietraszkiewicz
PROJEKT OK£ADKI
Maria Fafiñska

PL ISSN 1644-0412
© Copyright by Wydawnictwo UWM  Olsztyn 2014
Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
Nak³ad: 120 egz.; ark. wyd. 29,3; ark. druk. 25
Druk: Zak³ad Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. nr 115

Filozofia suwerennoci i sprawiedliwoci Bodinusa

3

Spis treci
Profesor Andrzej Sylwestrzak  Stanis³aw Pikulski, Anna Korzeniewska-Lasota ....

5

ARTYKU£Y
Ma³gorzata Augustyniak, Konflikty spo³eczne w koncepcji Alvina Tofflera ...........
David Bostoghanashvili, Óñòàíîâëåíèå ðóññêîãî óïðàâëåíèÿ â âîñòî÷íîé Ãðóçèè ......
Przemys³aw D¹browski, W poszukiwaniu syntezy. Krajowoæ i próby
znalezienia optymalnego wyjcia dla rozwi¹zania konfliktu polsko-litewskiego
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego na ³amach wileñskiego W³óczêgi
(19321936) ............................................................................................................
Jaros³aw Dobkowski, Jerzy Karol Panejko (18861973)  zarys biografii ............
Jan Galster, Olga £achacz, Kilka uwag o podziale w³adzy w Unii Europejskiej .....
Marina Garikhishvili, Ñóäåáíèê Áåêà è Àãáóãà  ïàìÿòíèê ñðåäíåâåêîâîãî ïðàâà

11
27

35
47
63

Ãðóçèè .......................................................................................................................... 77
David Javakhishvili, Ýïèçîäû èç èñòîðèè âîñòî÷íîãðóçèíñêîãî öàðñòâî (Âòîðàÿ
ïîëîâèíà XVIII âåêà) ........................................................................................................ 87
Nikoloz Javakhishvili, Ñâåäåíèÿ î Ïîëüøå è ñòðàíàõ Áàëòèè, ñîõðàíåííûå
â ãðóçèíñêèõ èñòî÷íèêàõ XVIII âåêà .......................................................................... 95
Marcin Kazimierczuk, Pojêcie, istota oraz ród³o wolnoci i praw cz³owieka ....... 101
Mariam Khoperia, The land as the object of family division in an ancient
Georgian law ...........................................................................................................115
Anna Korzeniewska-Lasota, A few remarks on dynamic interpretation .............. 121
Mariola Lemonnier, La définition des instruments financiers  le problème
pratique et théorique (cas de la Pologne et la France) .......................................... 127
Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Obowi¹zek
uzyskania koncesji na nadawanie programów telewizyjnych a konstytucyjna
wolnoæ s³owa (studium jednego przypadku) ....................................................... 145
Arkadiusz Monkiewicz, Dostêp s¹du do informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹
w postêpowaniu cywilnym ..................................................................................... 157
Jaros³aw Moszczyñski, Z historii polskiej daktyloskopii ....................................... 171
Anna Moszyñska, Zbigniew Naworski, Mniejszoæ bia³oruska i jej Koció³
u schy³ku istnienia II Rzeczypospolitej ................................................................. 187
Przemys³aw Palka, Marzena Przetak, Z dziejów przestêpstw urzêdniczych,
czyli o bohaterach Szkiców wêglem Henryka Sienkiewicza .............................. 203
Pawe³ Polaczuk, Kilka uwag o antropologicznej metamorfozie lex naturalis
i o depotencjalizacji dzia³ania politycznego w koncepcji Tomasza Hobbesa ....... 223
Elena Viktorovna Safronova, «Ñûíû îòðàæåíû â îòöàõ»: èñòîðèÿ
âçàèìîîòíîøåíèé îòöà è ñûíà Áëîêîâ ...................................................................... 237
Olga Alekseevna Skibina, Ïðàâî â ïîíèìàíèè Ìèõàèëa Àíäðååâè÷a Ðåéñíåðà ..... 255
Klaudia Skowron, Marcin Kowalczyk, Efektywnoæ dialogu spo³ecznego
z uwzglêdnieniem aktywnoci jednostek i wp³ywu nowoczesnych technologii
 analiza przypadku: region Warmii i Mazur ...................................................... 271

4

Spis treci

Denis Solodov, Zasada kontradyktoryjnoci postêpowania karnego a rozwój teorii
obrony .....................................................................................................................
Dariusz Szpoper, Franciszek Bar  pierwszy prezes S¹du Apelacyjnego
w Gdañsku. Szkic do historii wymiaru sprawiedliwoci w Polsce po 1945 r. .....
Ewelina Tarkowska, Spór o prawo po³owu ryb w jeziorze Wigry  czy prawo cara
nadal obowi¹zuje? .................................................................................................
Miko³aj Tarkowski, Pogl¹dy spo³eczno-polityczne Waleriana Wróblewskiego.
Szkic do obrazu dzia³alnoci politycznej rodziny Wróblewskich .........................
Vadim Telitsyn, Âîåííûé êîììóíèçì êàê ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííûõ ñäåðæåê

281
291
307
327

è îáùåñòâåííûõ ïðîòèâîðå÷èé ................................................................................ 337
Ilya Urilov, ×åòâåðòûé ÷ðåçâû÷àéíûé âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ.
Áðåñòñêèé ìèð .................................................................................................................... 347
El¿bieta Zêbek, Robert Dziembowski, Prawne i organizacyjne aspekty
gospodarowania zasobami lenymi ............................................................................. 365
Adam Zienkiewicz, Transformatywny wymiar dyskursu integracyjnego.
Kilka uwag z perspektywy psychologicznej teorii ontogenezy
Lawrencea Kohlberga ................................................................................................... 381

PROFESOR ANDRZEJ SYLWESTRZAK
Profesor Andrzej Sylwestrzak urodzi³ siê 1 stycznia 1942 r. w Lublinie. Tu ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce. W 1959 r.
rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej (UMCS). Ju¿ w czasie studiów interesowa³ siê prawem konstytucyjnym (wówczas pañstwowym), histori¹ doktryn
polityczno-prawnych oraz prawem administracyjnym. W 1964 r. ukoñczy³ studia i 15 maja
obroni³ pracê magistersk¹ na temat Teoretyczna
polemika miêdzy J.J. Rousseau a innymi przedstawicielami szko³y prawa natury. Promotorem
pracy by³ prof. Andrzej Burda, który zaproponowa³ mu asystenturê w ówczesnej Katedrze Prawa Pañstwowego Wydzia³u Prawa UMCS. W³anie w tej Katedrze prof. Andrzej Sylwestrzak rozpocz¹³ pracê naukow¹ i pod kierunkiem prof. Burdy
przygotowa³ dysertacjê doktorsk¹ pt. J.J. Rousseau i G.B. Mably o ustroju
Polski w XVIII w. Obroni³ j¹ 29 listopada 1967 r. przed Rad¹ Wydzia³u Prawa
UMCS. Nastêpnie pracuj¹c jako adiunkt przygotowa³ rozprawê habilitacyjn¹, której przedmiot stanowi³a struktura aparatu pañstwowego w ówczesnym konstytucjonalizmie pañstw Europy rodkowo-Wschodniej i Po³udniowej. Kolokwium habilitacyjne prof. Andrzej Sylwestrzak obroni³ 26 stycznia
1973 r. przed Rad¹ Wydzia³u Prawa UMCS. Oprócz pracy naukowej podejmowa³ w tamtym czasie równie¿ dzia³alnoæ spo³eczn¹: wspó³pracowa³ ze
Zrzeszeniem Studentów Polskich (ZSP), by³ opiekunem poszczególnych roczników studiów, anga¿owa³ siê w przyznawanie pomocy studentom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji.
Od 1972 r. prof. Andrzej Sylwestrzak wyk³ada³ prawo pañstwowe, bêd¹ce
odpowiednikiem dzisiejszego prawa konstytucyjnego, w ówczesnej filii UMCS
w Rzeszowie. Kilku ówczesnych seminarzystów Profesora zasila dzi kadrê
Uniwersytetu Rzeszowskiego, a wród nich mo¿na wymieniæ prof. Stanis³awa
Sagana, obecnego dziekana Wydzia³u Prawa.
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Od 1 padziernika 1973 r. prof. A. Sylwestrzak rozpocz¹³ pracê na nowo
powsta³ym Uniwersytecie Gdañskim  pocz¹tkowo jako adiunkt w Instytucie
Nauk Prawno-Ustrojowych Wydzia³u Prawa i Administracji, a po roku (od
1 padziernika 1974 r.) na stanowisku docenta. Prowadzi³ tam zajêcia dydaktyczne z prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych oraz seminaria. W latach 19751978 pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u ds. studiów
stacjonarnych, a w latach 19811984 piastowa³ stanowisko dziekana Wydzia³u. Pod jego kierunkiem zosta³o przygotowanych kilka doktoratów obronionych na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz innych wydzia³ach Uniwersytetu, m.in. Wydziale Nauk Spo³ecznych.
20 lutego 1989 r. prof. A. Sylwestrzak, moc¹ uchwa³y ówczesnej Rady
Pañstwa, otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego. Podstaw¹ wniosku
o nadanie tego tytu³u by³y opublikowane rezultaty badañ nt. historii Najwy¿szej Izby Kontroli (NIK). Kilka lat póniej, 29 lipca 1994 r., Minister Edukacji Narodowej przyzna³ mu tytu³ profesora zwyczajnego. Podstaw¹ wniosku
o nominacjê by³a obrona trzech kolejnych doktoratów, których promotorem by³
prof. A. Sylwestrzak, status recenzenta innych doktoratów i habilitacji oraz
publikacja trzech monografii na temat polskiej NIK na tle porównawczym.
Po przejciu na emeryturê prof. Donalda Steyera 1 wrzenia 1991 r. prof.
A. Sylwestrzak obj¹³ kierownictwo Katedry Historii Pañstwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Po ukoñczeniu 65 lat sam
zdecydowa³ siê na emeryturê, przekazuj¹c 1 padziernika 2007 r. kierownictwo Katedry prof. Dariuszowi Szpoperowi. Pozosta³ jednak aktywny naukowo i dydaktycznie: do 30 wrzenia 2012 r. nadal pracowa³ w Katedrze
w wymiarze pe³nego etatu, bra³ czynny udzia³ w konferencjach naukowych
z zakresu prawa konstytucyjnego oraz historii doktryn, wyg³aszaj¹c referaty
oraz zabieraj¹c g³os w dyskusjach.
Z olsztyñskim rodowiskiem naukowym prof. A. Sylwestrzak zwi¹za³ siê
w 1993 r. Z dniem 1 padziernika podj¹³ pracê w Instytucie Administracji
Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, powo³anym w celu prowadzenia
zajêæ z pracownikami administracji wojewódzkiej, miejskiej, powiatowej
i gminnej ówczesnego województwa olsztyñskiego. Studium pomylane by³o
jako czterosemestralny cykl zajêæ, a prof. A. Sylwestrzaka wyk³ada³ prawo
konstytucyjne. Po dwóch latach Instytut Administracji nieco wzbogaci³ siê
kadrowo, w zwi¹zku z czym decyzj¹ rektora WSP og³oszono nabór na studia
administracyjne stacjonarne, pomylane jako trzyletni licencjat, i wkrótce
rozszerzone o studia zaoczne. Instytut Administracji w ci¹gu trzech lat
zyska³ pe³n¹ obsadê kadrow¹ oraz pêkaj¹ce w szwach sale studentów stacjonarnych i zaocznych. Jak wspomina Profesor Sylwestrzak, by³ to czas
swoistego romantyzmu, poniewa¿ dojazdy do Olsztyna zawsze wzbudza³y
mój entuzjazm podbudowany entuzjazmem studiuj¹cej w Olsztynie m³odzie¿y.
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W wyniku zmian organizacyjnych, po ustanowieniu 1 lutego 1998 r.
Instytutu Prawa i Administracji, prof. A. Sylwestrzak zosta³ kierownikiem
Zak³adu Prawa Konstytucyjnego. Po powo³aniu rok póniej Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM), w sk³ad którego wesz³a te¿
WSP, Profesor kontynuowa³ pracê w Instytucie Prawa i Administracji UWM.
Kierowa³ utworzon¹ w ramach Wydzia³u Zarz¹dzania i Administracji UWM
Katedr¹ Prawa Konstytucyjnego. Nastêpnie, po utworzeniu 10 lipca 2001 r.
Wydzia³u Prawa i Administracji UWM, przeszed³ do nowo utworzonego Wydzia³u, a wspomnian¹ Katedr¹ kierowa³ do roku 2009, kiedy to w wyniku
zmian organizacyjnych zosta³ kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa
i Pañstwa. Funkcjê tê sprawowa³ do 31 lipca 2013 r.
Pod auspicjami prof. A. Sylwestrzak w Olsztynie odby³y siê dwie ogólnopolskie konferencje naukowe: Katedra Prawa Konstytucyjnego zorganizowa³a w dniach 25-27 maja 2002 r. XLIV Ogólnopolsk¹ Konferencjê Katedr
i Zak³adów Prawa Konstytucyjnego na temat: Prawo wyborcze RP i problemy akcesji Polski do UE, a Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Pañstwa
w dniach 1921 czerwca 2009 r. IV Zjazd M³odych Teoretyków i Filozofów
Prawa Filozofia prawa a praktyka prawnicza. Pok³osiem obu konferencji
by³y nastêpuj¹ce publikacje: Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materia³y XLIV Ogólnopolskiej
Konferencji Katedr i Zak³adów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn 2527 kwietnia 2002 r., pod red. Andrzeja Sylwestrzaka (Olsztyn 2003) oraz Filozofia
prawa a praktyka prawnicza, pod red. A. Or³owskiej, L. wito i P. Polaczuka
(Olsztyn 2010). Ponadto wraz z zespo³em olsztyñskim Profesor opublikowa³
zbiór róde³ prawa konstytucyjnego, nastêpnie zaktualizowany i wznawiany.
Profesor A. Sylwestrzak przyczyni³ siê te¿ do rozwoju naukowego kadry
olsztyñskiego Wydzia³u Prawa. By³ promotorem 5 prac doktorskich pracowników WPiA UWM:
 Ma³gorzaty Augustyniak, nt. Filozofia pañstwa kooperatywnego Edwarda
Abramowskiego, obronionej 24 czerwca 2004 r. przed Rad¹ Wydzia³u Nauk
Humanistycznych Uniwersytetu Gdañskiego.
 Stanis³awa Bu³ajewskiego, nt. Rada powiatu jako organ stanowi¹cy i kontrolny w samorz¹dzie III Rzeczypospolitej Polskiej, obronionej 20 grudnia
2007 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
 Dobrochny Ossowskiej-Salamonowicz, nt. Ochrona danych osobowych
w Rzeczypospolitej Polskiej, obronionej 18 czerwca 2009 r. przed Rad¹ Wydzia³u Prawa i Administracji UWM.
 Tomasza Majera, nt. Ministerstwo Administracji Publicznej w Polsce
w latach 19441950, obronionej 11 czerwca 2013 r. przed Komisj¹ Rady
Wydzia³u Prawa i Administracji UWM i zatwierdzonej 12 czerwca 2013 r.
 Marcina Kazimierczuka, nt. Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe
w wietle Konstytucji RP z 1997 r., obronionej 20 lutego 2014 r. przed
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Komisj¹ Rady Wydzia³u Prawa i Administracji UWM i zatwierdzonej przez
21 lutego 2014 r.
Ponadto na olsztyñskim Wydziale Prawa odby³a siê obrona pracy doktorskiej nt. Ewolucja aktów ustrojowych i konstytucji pañstw nordyckich autorstwa Dominiki Wapiñskiej. Promotorem pracy by³ prof. A. Sylwestrzak, obrona
odby³a siê przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Prawa i Administracji UWM 15 maja
2014 r. i zatwierdzona 16 maja 2014 r.
Profesor recenzowa³ te¿ trzy prace doktorskie obronione na przed Rad¹
Wydzia³u Prawa i Administracji UWM:
 Agnieszki Jasiñskiej, nt. Konstytucyjna zasada prawnej ochrony ¿ycia
a praktyka jej stosowania, przygotowana pod kierunkiem prof. M. Chmaja
w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UWM. Obrona dysertacji mia³a miejsce 17 grudnia 2009 r.
 Marii Bosak, nt. Status prawny m³odych pracowników, przygotowana pod
kierunkiem prof. S. Sagana. Obrona rozprawy nast¹pi³a 2 czerwca 2011 r.
 Piotra Zientarskiego, nt. Organizacja wewnêtrzna Senatu RP. Studium
prawnoustrojowe. Obrona dysertacji odby³a siê 29 wrzenia 2010 r.
Nale¿y podkreliæ, ¿e prof. A. Sylwestrzak cieszy³ siê du¿¹ sympati¹
rodowiska olsztyñskich studentów. Prowadzone przez niego seminaria by³y
nadzwyczaj popularne. U Profesora obroni³o siê, uzyskuj¹c stopieñ magistra
prawa lub administracji, ponad 300 osób pracuj¹cych dzisiaj na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji pañstwowej i samorz¹dowej. Du¿¹
frekwencjê cieszy³y siê te¿ wyk³ady Profesora prowadzone z przedmiotów:
prawo konstytucyjne, historia doktryn polityczno-prawnych oraz traktaty lizboñskie.
Profesor A. Sylwestrzak, choæ nie pracuje ju¿ na Wydziale Prawa i Administracji UWM, utrzymuje kontakt z olsztyñskim rodowiskiem naukowym.
Nadal, choæ ju¿ w rodowisku elbl¹skim, prowadzi aktywn¹ dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹. Jako emerytowany profesor zwyczajny
pracuje na dwóch uczelniach wy¿szych. W Elbl¹skiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej kieruje Katedr¹ Prawa Konstytucyjnego oraz pe³ni funkcjê
dziekana Wydzia³u Administracji i Nauk Spo³ecznych. Czynnie uczestniczy
w konferencjach i spotkaniach naukowych, opiekuje siê m³odsz¹ kadr¹ akademick¹, promuj¹c doktorów. Co cieszy, mile wspomina rodowisko olsztyñskie. Twierdzi, ¿e je¿d¿¹c do Elbl¹ga, zawsze patrzy têsknym wzrokiem
w kierunku Olsztyna, gdzie minê³o ponad dwadziecia chyba najlepszych lat
Jego ¿ycia.
Nale¿y podkreliæ, ¿e przez ca³y okres swej aktywnoci naukowo-dydaktycznej prof. A. Sylwestrzak prowadzi³ dzia³alnoæ pozauniwersyteck¹. Dzia³a³ w komisji przy Prezesie Najwy¿szej Izby Kontroli (NIK), przygotowuj¹c
projekt ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK, a nastêpnie pod rz¹dem tej
ustawy wchodzi³ w latach 19951998 w sk³ad Kolegium tego organu.
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Reasumuj¹c, godzi siê wskazaæ, ¿e w ci¹gu ca³ej swojej dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej prof. A. Sylwestrzak wypromowa³ 15 doktorów, by³
recenzentem w 18 przewodach habilitacyjnych, kilku przewodach o nadanie
tytu³u profesorskiego, tytu³u doktora honoris causa i 21 przewodach doktorskich. W dalszym ci¹gu kieruje przygotowaniem szeciu doktoratów. Profesor
napisa³ 12 monografii, ponad 150 artyku³ów i studiów, tyle¿ samo recenzji
i polemik. Szczególnym powodzeniem cieszy siê Historia doktryn politycznych i prawnych wydawana poprzednio przez PWN, a obecnie wznawiana
przez LexisNexis. W 2013 r. po kolejnych modyfikacjach ukaza³o siê wydanie
dziewi¹te, a w przygotowaniu jest wydanie dziesi¹te tego podrêcznika.
Prywatnie Profesor jest ojcem dwóch córek oraz dziadkiem. Córka Anna
pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego Wydzia³u Prawa i Administracji UG na
stanowisku adiunkta, m³odsza Ma³gorzata ukoñczy³a polonistykê na UG,
a obecnie studiuje romanistykê na Uniwersytecie w Brukseli.
Profesor A. Sylwestrzak najchêtniej wypoczywa na ³onie natury, lubi nie
tylko dalekie podró¿e, ale te¿ wycieczki rowerowe i sp³ywy kajakowe. Jest
melomanem, a szczególnie ceni kompozycje Czajkowskiego i Musorgskiego
oraz klasyczn¹ muzykê niemieck¹.
Oprac. Stanis³aw Pikulski
Anna Korzeniewska-Lasota
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Ma³gorzata Augustyniak
Katedra Filozofii i Polityki Prawa
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

Konflikty spo³eczne w koncepcji Alvina Tofflera
Wstêp  uwagi metodologiczne
W ka¿dej kulturze istniej¹ zbiory zasad, relacji, idei przenikaj¹cych
wszystkie jej aspekty i uk³adaj¹cych siê w mniej lub bardziej rozpoznawalny
wzór1. Odszyfrowanie tego wzoru pomaga zrekonstruowaæ przesz³oæ, zrozumieæ teraniejszoæ, ale równie¿ spojrzeæ w przysz³oæ, która niekoniecznie
musi siê jawiæ jako terra incognita jutra. Oczywicie, wszelkie prognozy maj¹
hipotetyczny charakter, a nawet jeli bazuj¹ na weryfikowalnych faktach, to
z regu³y nie s¹ wolne od subiektywnej interpretacji, w której niebagateln¹
rolê odgrywa wyobrania. Nie znaczy to jednak, ¿e owe przewidywania pozbawione s¹ waloru teoretycznej i praktycznej przydatnoci2. Zadaj¹c pytania dotycz¹ce wizji przysz³oci, zawsze ryzykujemy uzyskanie mylnych wniosków, jednak nie zadaj¹c tych pytañ w ogóle  zawê¿amy swoje mo¿liwoci
poznawcze. Mówi¹c jêzykiem Machiavellego, os³abiamy swoje virtu i definiujemy siebie raczej jako przedmiot, a nie podmiot dziejów. Wydaje siê, ¿e
zw³aszcza w zderzeniu z problemami wspó³czesnego wiata potrzebujemy ram
konceptualnych, w których mo¿na by by³o nadaæ zmianom technologicznym
g³êbszy, humanistyczny charakter. Zasadne staje siê poszukiwanie aksjologicznej refleksji wychodz¹cej poza prymat wartoci materialnych i ilociowych,
1
2

Por. R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1999, s. 309 i n.
A. Sylwestrzak wymienia wskazywanie perspektyw jako jedn¹ z funkcji doktryn polityczno-prawnych (idem, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1995, s. 12), natomiast M. Jaskólski stwierdza, ¿e dla historyka idei przesz³oæ stanowi warsztat pracy, teraniejszoæ pewien punkt odniesienia, przysz³oæ za w zale¿noci od jego wiatopogl¹du lub
zapatrywañ historiozoficznych  obiekt dzia³ania praw historii, pole skutków lekcji, jakich
udziela »nauczycielka ¿ycia«, czy wreszcie snucie profetycznych wizji (idem, Czas  doktryny
 zmiana, [w:] Czas i trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz, Warszawa 2008, s. 33).
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uznaj¹cych wydajnoæ, postêp technologiczny oraz wzrost gospodarczy za
g³ówne mierniki cywilizacyjnego rozwoju. W koncepcji Alvina Tofflera tego
rodzaju refleksjê znajdujemy. Pomimo zafascynowania autora Trzeciej fali
mo¿liwociami, jakie stwarza wspó³czesna technologia, podkrela on bardzo
wyranie, ¿e ani sama technologia, ani materialny standard ¿ycia nie mog¹
byæ jedynymi miarami postêpu, za spo³eczeñstwo upad³e pod wzglêdem
moralnym, estetycznym, politycznym lub rodowiskowym wcale nie jest postêpowe, choæby by³o najbogatsze lub najbardziej zaawansowane pod wzglêdem technologicznym3.
Toffler jest orêdownikiem naukowych badañ nad przysz³oci¹4. Próbuje
stworzyæ co w rodzaju map (modeli) przysz³oci, które mimo swej ogólnoci
i niekompletnoci s¹ pomocne w rozpoznawaniu znaczenia uwarunkowañ
wspó³czesnego wiata5. Formu³uje hipotezy w drodze selektywnej analizy
danych z przesz³oci i teraniejszoci, przy czym wykazuje zdolnoæ widzenia
ró¿norodnych zjawisk w ich wzajemnych zwi¹zkach6. Wykorzystuje dokumentacjê, wyniki badañ i doniesienia z wielu odrêbnych dziedzin i z rozmaitych krajów. Opiera siê na rozmowach przeprowadzanych z przywódcami
politycznymi wielkich mocarstw i innymi wp³ywowymi osobami wiata
z jednaj strony, z drugiej za dociera do grup uchodz¹cych za najbardziej
bezsilne na wiecie  wiêniarek skazanych na karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoci czy dzikich lokatorów w po³udniowoamerykañskim miecie nêdzy. Ponadto uwzglêdnia postrzeganie wspó³czesnych problemów przez ró¿ne grupy zawodowe  bankowców, biznesmenów, informatyków, wojskowych,
naukowców, dziennikarzy, prezesów najwiêkszych korporacji wiata. Autor
Trzeciej fali pos³uguje siê licznymi przyk³adami, które s¹ w jego ocenie symptomatyczne dla okrelonej tendencji, jak te¿ analogiami (z regu³y odnosz¹cymi siê do wzglêdnie niedalekiej przesz³oci). W warstwie jêzykowej tworzy
neologizmy, metafory i has³a-klucze, dokonuje antropomorfizacji, wyposa¿aj¹c
cywilizacjê w typowo ludzkie cechy (zrobi³a, ustêpuje, zrozumia³a itp.).
rodki te maj¹ zwiêkszyæ komunikatywnoæ opisu zmian cywilizacyjnych.
3
4

A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 448.
Szczególne zainteresowania Tofflera przysz³oci¹ znajduj¹ wyraz w takich ksi¹¿kach jak:
Szok przysz³oci, (Warszawa 1974); Ekospazm (Warszawa 1977); Wojna i antywojna. Jak przetrwaæ na progu XXI wieku (Warszawa 1997); Zmiana w³adzy. Wiedza, bogactwo i przemoc
u progu XXI stulecia (Poznañ 2003); Rewolucyjne bogactwo (Poznañ 2007). Od po³owy lat
osiemdziesi¹tych Toffler pisa³ ksi¹¿ki wspólnie ze swoj¹ ¿on¹ Heidi Toffler.
5 A. Toffler, Zmiana w³adzy..., s. 18.
6 Toffler tworzy syntezy porównawcze d³ugich epok, wychodz¹c przy tym poza ograniczenia stereotypów i pojêæ powszechnych w obiegu mylowym. Jego koncepcje nie s¹, jak twierdz¹
niektórzy, jedynie beletrystyczn¹ spekulacj¹. Wiktor Osiatyñski stwierdza: ¯adnemu uczonemu futurologowi nie uda³o siê, jak dot¹d, wykroczyæ poza ograniczenia epoki przemys³owej. Ale
uczeni niemal z regu³y nie powo³uj¹ siê na Tofflera, nawet gdy zajmuj¹ siê tym, o czym on sam
pisa³ jako pierwszy na wiecie. Ignoruj¹ go albo nazywaj¹ ¿urnalist¹. W. Osiatyñski, Przedmowa do: A. Toffler, Trzecia fala, s. 12.
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Sta³ym motywem inspiruj¹cym rozwa¿ania Tofflera s¹ nowoczesne technologie, zw³aszcza elektroniczne. W ich rozwoju, nacechowanym niebywa³ym
dynamizmem i ekspansjonizmem, upatruje on zasadniczej przes³anki przemian ca³ej struktury cywilizacyjnej. W metaforycznej perspektywie oddzia³ywania na siebie trzech wielkich fal próbuje okreliæ znaczenie tych elementów
systemu, które zdeterminuj¹ przysz³oæ i zrewolucjonizuj¹ dotychczasowy
model wiata. W ich kontekcie Toffler analizuje szereg przeobra¿eñ zachodz¹cych np. w rodzinie, handlu, kulturze, rodowisku naturalnym. Niniejszy
artyku³ koncentruje siê na kwestiach dotycz¹cych pod³o¿a istniej¹cych i nadchodz¹cych konfliktów oraz sposobów ich rozwi¹zywania.

Zarys funkcjonowania spo³eczeñstw pierwszej
i drugiej fali
Prognozê zmian zwi¹zanych z formami konfliktów Toffler rozpatruje na
tle przeobra¿eñ ujêtych w metaforze kolejnych fal cywilizacyjnych. Wy³ania
siê z niej obraz zderzenia nowych wartoci i technologii, nowych stosunków
geopolitycznych, nowych stylów ¿ycia i sposobów komunikacji. Zrozumienie
tych zmian domaga siê nowych idei i analogii, klasyfikacji i koncepcji. Nie
sposób tego zal¹¿ka wiata jutra wt³oczyæ w konwencjonalne przegródki dnia
wczorajszego. Toffler proponuje mylenie w kategoriach kolejno nap³ywaj¹cych po sobie fal, które do pewnego stopnia siê przenikaj¹. Nie s¹ one ani
chaotyczne, ani przypadkowe  tworz¹ w miarê koherentny obraz. Ponadto
maj¹ charakter kumulatywny  ³¹cznie powoduj¹ gigantyczne przeobra¿enia
w wielu aspektach ¿ycia.
Trzy zasadnicze przestrzenie tworz¹ce zrêby architektury spo³eczeñstwa to:
 technosfera  baza energetyczna powi¹zana z systemem produkcji, który
wi¹¿e siê z kolei z systemem dystrybucji;
 socjosfera  wzajemnie na siebie oddzia³uj¹ce formy instytucji, formalnych
i nieformalnych sposobów organizowania siê ludzi;
 infosfera  na któr¹ sk³adaj¹ siê kana³y komunikacji, s³u¿¹ce do przep³ywu informacji7.
Warto nadmieniæ, ¿e w procesie przeobra¿eñ zachodz¹cych w wymienionych sferach cywilizacja przemys³owa drugiej fali stopniowo ustêpuje pola
cywilizacji trzeciej fali. W wielu krajach odczuwa siê wszak równoczesny
napór dwóch, a nawet trzech fal nios¹cych przeciwstawne wzglêdem siebie
zjawiska. Kiedy tak siê dzieje, przy czym ¿adna z fal nie ma wyranej
przewagi nad innymi  obraz przysz³oci siê za³amuje. Trudno wówczas rozszyfrowaæ prawdziwy sens zachodz¹cych zmian i konfliktów.
7

A. Toffler, Trzecia fala, s. 74, 320.
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Charakterystykê fal cywilizacyjnych przedstawiê jedynie w zarysie, staraj¹c siê uchwyciæ ich konstytutywne cechy, by na ich tle ukazaæ przeobra¿ania w sferze konfliktów. Nale¿y przy tym podkreliæ wyrany zwi¹zek, jaki
Toffler dostrzega miêdzy sposobami zdobywania dóbr materialnych, a metodami, jakimi prowadzi siê wojny i antywojny. Te ostatnie obejmuj¹ przede
wszystkim dzia³ania podejmowane przez polityków, a nawet przez ¿o³nierzy,
maj¹ce na celu stworzenie warunków, które odstrasza³yby od wojny albo
ogranicza³y jej zasiêg8. Dzia³ania te w du¿ej mierze bazuj¹ na strategicznym
wykorzystaniu zarówno si³y militarnej i ekonomicznej, jak i potencja³u informacyjnego.
Wspó³czesny wiat jest obszarem rywalizacji trzech cywilizacji, które
wyznaczaj¹ zasadnicz¹ o nadchodz¹cych konfliktów. Dotyczy to zw³aszcza
konfrontacji instytucji w³aciwych cywilizacji drugiej i trzeciej fali.
Cywilizacja pierwszej fali, datowana na okres od 8000 p.n.e. do 1750 n.e.,
by³a niezmiennie przypisana do ziemi W tej fazie dominowa³y wynalazki
niezbêdne  ko³owroty, kliny, katapulty, prasy do winoroli, lewary, ¿urawie.
S³u¿y³y g³ównie do zwielokrotniania si³y miêni ludzi i zwierz¹t. Komunikacja
opiera³a siê na osobistej, bezporedniej formie. Do przekazywania informacji
w czasie i w przestrzeni potrzebowano specjalnych systemów (np. sieæ pos³añców w Persji czy w Rzymie). Kana³y tych informacji by³y zastrze¿one dla wy¿szych warstw spo³ecznych. Ludzie pierwszej fali wyrastali w niespiesznie zmieniaj¹cej siê wiosce, buduj¹c swój obraz rzeczywistoci z wyobra¿eñ czerpanych
ze stosunkowo nielicznych róde³ (np. rodzina, nauczyciel, wódz, kap³an,
mistrz). Wybór wzorów do naladowania by³ doæ ograniczony, co przyczynia³o
siê do zasadniczej spójnoci przekazu: rodzina  szko³a  koció³  pañstwo9.
Typowe konflikty pierwszej fali sprowadza³y siê do plemiennych i terytorialnych wojen miêdzy ró¿nymi pierwotnymi szczepami i grupami spo³eczeñstwa agrarnego, za zwi¹zek miêdzy ziemi¹ i wojn¹ by³ oczywisty. Oddzia³y
wojskowe ró¿ni³y siê wielkoci¹, sprawnoci¹, poziomem moralnym, jakoci¹
dowodzenia, wyszkoleniem oraz przep³ywem informacji. Podobnie jak w gospodarce wiêkszoæ rozkazów wydawano raczej ustnie ni¿ na pimie, za
broñ nie by³a wytworem standardowej produkcji. Pracy manualnej odpowiada³a walka wrêcz. Mimo ograniczonego wykorzystania broni ra¿¹cej na odleg³oæ, podstawowy sposób prowadzenia walki wykorzystywa³ przede wszystkim si³ê ludzkich miêni.
Cywilizacja pierwszej fali wygenerowa³a koresponduj¹ce ze specyfik¹
dzia³añ wojennych formy ochrony ¿ycia. Nale¿a³y do nich: zasada respektowania wyj¹tków, która zak³ada³a ochronê ¿ycia kobiet i dzieci, osób neutralnych, wys³anych przez wroga pos³añców. Wyj¹tek ochrony móg³ te¿ dotyczyæ
8
9

A. Toffler, Wojna i antywojna..., s. 11.
Por. A. Toffler, Trzecia fala, s. 248.
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okrelonych miejsc lub czasu zawieszenia walk (np. okresy igrzysk olimpijskich, odprawiania religijnych rytua³ów). Za specyficzn¹ formê ochrony ¿ycia
nale¿y te¿ uznaæ branie do niewoli. I choæ niewolnictwo jest okrutne, to
nale¿y je uznaæ za jedno z tych zjawisk pierwszej fali, które wp³ywa³o na
zmniejszenie liczby miertelnych ofiar na polu bitwy.
Pocz¹tek drugiej fali wyznacza rewolucja przemys³owa. Jednostki i ca³e
spo³ecznoci przesta³y byæ samowystarczalne  powsta³a sytuacja, w której
przewa¿aj¹ca czêæ ¿ywnoci, towarów i us³ug by³a przeznaczana na sprzeda¿ lub wymianê. Wszyscy stali siê zale¿ni od artyku³ów i us³ug wytwarzanych przez kogo innego. Niezale¿nie od ideologii socjalistycznej czy kapitalistycznej wzrasta³o zainteresowanie pieniêdzmi i dobrami materialnymi.
Znajduje to odzwierciedlenie w naczelnej roli rynku we wszystkich spo³eczeñstwach drugiej fali, w których produkcja staje siê coraz bardziej oddzielona od konsumpcji, a w dziedzinie zaspokajania potrzeb niezbêdnych do
¿ycia wszyscy zaczynaj¹ byæ uzale¿nieni od rynku, nie za od w³asnych umiejêtnoci wytwórczych. W spo³eczeñstwie takim, niezale¿nie od jego struktury politycznej, sprzedaje lub wymienia siê nie tylko towary, ale równie¿ si³ê
robocz¹, idee, sztukê i dusze10. Druga fala wznios³a technologiê na zupe³nie
inny poziom: powsta³y maszyny elektromechaniczne, ruchome czêci maszyn,
pasy transmisyjne, ³o¿yska; technologia zosta³a wyposa¿ona w organy zmys³owe  powsta³y maszyny, które s³ysz¹, widz¹ i dotykaj¹ precyzyjniej ni¿
cz³owiek. Gospodarka wymaga³a dok³adnej koordynacji pracy wykonywanej
w ró¿nych miejscach. Produkowaæ, i to w du¿ych ilociach, a nastêpnie rozprowadzaæ trzeba by³o nie tylko surowce, ale i informacje.
W toku drugiej fali prze³amany zosta³ monopol na komunikacjê oddalon¹
w czasie i w przestrzeni, powiêkszy³a siê liczba róde³, z których cz³owiek
móg³ czerpaæ obraz rzeczywistoci. Sta³o siê tak nie dlatego, ¿e wród mo¿nych nagle opanowa³ altruizm, lecz dlatego, ¿e technologia drugiej fali
i fabryczna produkcja masowa wymaga³y masowego obiegu informacji, któremu dawne kana³y nie potrafi³y sprostaæ. Powsta³ zatem rozbudowany system informacji, bez którego cywilizacja przemys³owa nie mog³aby funkcjonowaæ11. Za porednictwem poczty, gazet, radia, telewizji transmitowano do
odbiorców identyczne treci, podobnie jak z fabryki równie identyczne towary
rozprowadzano do milionów konsumentów. Standardowe, masowo produkowane fakty  odpowiedniki standardowych, masowo wytwarzanych produktów  p³ynê³y z nielicznych, skoncentrowanych fabryk opinii i pogl¹dów do
odbiorców, czemu towarzyszy³a standaryzacja obrazów kr¹¿¹cych w obiegu
mylowym i pojêciowym spo³eczeñstwa. Wykreowano wówczas szereg ikon
tzw. popkultury  typu wizerunek Lenina, z triumfalnie wysuniêtym pod10
11

Por. ibidem, s. 87.
Ibidem, s. 78.
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bródkiem na tle faluj¹cej czerwonej flagi, sylwetki Charlie Chaplina, Marlin
Monroe, które sta³y siê standardowymi elementami powszechnego katalogu
wyobra¿eñ12.
Infosfera spod znaku drugiej fali, skonsolidowawszy siê z technosfer¹
i socjosfer¹, s³u¿y³a im obu, przyczyniaj¹c siê do zintegrowania produkcji
gospodarczej z prywatnymi zachowaniami obywateli. Powsta³y nastêpuj¹ce
instytucje kontroli spo³ecznej: masowa produkcja, masowa owiata, korporacje i rodzina nuklearna. Ludzie przewa¿nie pod¹¿ali standardow¹ trajektori¹
¿ycia: najpierw wyrastali w rodzinie, potem przechodzili przez system masowej edukacji, nastêpnie pracowali w korporacji prywatnej lub pañstwowej.
Zawsze i na ka¿dym etapie ¿ycia sprawowa³a nad nimi kontrolê która
z kluczowych form instytucji drugiej fali. St¹d te¿ znamienny dla masowego
i przemys³owego porz¹dku drugiej fali rys rozprzestrzenia³ siê nie tylko
w gospodarce, lecz równie¿ w organizacji, komunikacji, logistyce, administracji, stylach dowodzenia, estetyce, moralnoci itd.
Dla rozwoju gospodarki drugiej fali nieodzowna okaza³a siê synchronizacja/ koordynacja wynikaj¹ca z wysokiego stopnia wspó³zale¿noci wszystkich
ze wszystkimi. Spowodowa³o to przesuniêcie w³adzy, której nie przejêli ani
w³aciciele, ani klasa robotnicza, ale ci, którzy organizowali/ integrowali ca³y
system13. Tak wiêc coraz czêciej wa¿ne decyzje o ¿yciu gospodarczym podejmowali wynajêci mened¿erowie firmy albo mened¿erowie polityki inwestycyjno-bud¿etowej, którzy lokowali w ró¿nych interesach pieni¹dze nale¿¹ce
do innych ludzi. Technicy w³adzy przejêli rodki integracji, obejmuj¹c panowanie nad ¿yciem spo³ecznym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym.
W spo³eczeñstwie drugiej fali w³adzê sprawowali integratorzy. Coraz czêciej
prezydenci i premierzy uwa¿ali siebie przede wszystkim za mened¿erów,
a nie za twórczych przywódców spo³ecznych i politycznych. Pod wzglêdem
osobowoci i sposobu bycia upodabniali siê bardzo do ludzi kieruj¹cych wielkimi kompaniami i przedsiêbiorstwami produkcyjnymi (Nixon, Carter, Bre¿niew,
Thatcher). Toffler zauwa¿a, ¿e wród techników w³adzy tworzy³a siê hierarchia
elit. We wszystkich orodkach powstawa³ establishment, oddzielne piramidy
w³adzy pojawi³y siê tak¿e w sporcie, religii, owiacie i nauce, obronie itd.
W spo³eczeñstwach drugiej fali w³adza rozcz³onkowana by³a miêdzy dziesi¹tki, setki, mo¿e nawet tysi¹ce takich wyspecjalizowanych elit. Te za podlega³y integracji ze strony nadrzêdnej elity, której przedstawiciele znajdowali siê
we wszystkich grupach spo³ecznych. Innymi s³owy, w krajach drugiej fali
obserwujemy pojawienie siê wyspecjalizowanych grup integratorów, biurokratów i dyrektorów, którzy podlegali dalszej integracji ze strony nadrzêdnych integratorów. Na najwy¿szym poziomie integracj¹ zajmowa³y siê super12
13

Ibidem, s. 249.
Ibidem, s. 118.
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elity odpowiedzialne za rozdzia³ rodków inwestycyjnych. We wszystkich spo³eczeñstwach drugiej fali wyrasta³y analogiczne architektury elit. Ta nieoficjalna hierarchia w³adzy odradza³a siê  z lokalnymi ró¿nicami  po ka¿dym
kryzysie, rewolucji, zmianie politycznej. Mog³y siê zmieniaæ nazwiska, has³a,
etykietki partyjne, ale architektura pozostawa³a niezmienna14 .
Industrializacja przyczyni³a siê do rozbudowy dróg, portów, wzrostu zasobów energii i usprawnienia obiegu informacji, co sprzyja³o poszerzeniu
skali potencjalnych operacji wojskowych. Kszta³towa³ siê system, który ³¹czy³
masow¹ produkcjê, komunikacjê, konsumpcjê z broni¹ coraz bardziej masowej
zag³ady. Pojawi³a siê idea wojny totalnej, która zaciera³a rozró¿nienie pomiêdzy celami cywilnymi a wojskowymi. To wszystko, co potencjalnie przyczynia³o
siê do zwyciêstwa wojennego, pocz¹wszy od sk³adów broni po magazyny ¿ywnoci, budynki mieszkalne, drukarnie itp., stanowi³o wojskowy cel. Tak wiêc
masowe zniszczenie zaczê³o odgrywaæ tak¹ rolê w obrêbie doktryny wojskowej,
jak masowa produkcja w gospodarce. Typowa armia drugiej fali jest instytucj¹
sprzê¿on¹ z modelem fabrycznej organizacji oraz produkcji. Opiera siê na
skoncentrowanych, linearnych operacjach i zhierarchizowanej biurokracji.
Wraz z narodzinami industrializmu w Europie Zachodniej zyska³ na
znaczeniu nurt kontraktualizmu. W³adzê zaczêto legitymizowaæ teoriami
umowy spo³ecznej. Traktaty i porozumienia sta³y siê kluczowymi elementami
uk³adania relacji miêdzy pañstwami i jako takie mia³y s³u¿yæ zachowaniu
pokoju oraz okrelaniu humanitarnych standardów traktowania tych, którzy
bior¹ udzia³ w wojnie. Zasadnicza o konfliktów przesunê³a siê ze staræ
pomiêdzy miastami-pañstwami albo rodzinami królewskimi w kierunku antagonizmów miêdzy narodami, których rz¹dy kontrolowa³y zintegrowan¹,
narodow¹ gospodarkê. Zmianom tym towarzyszy³o powo³anie do ¿ycia nowych instytucji maj¹cych s³u¿yæ zachowaniu pokoju. Liga Narodów i Organizacja Narodów Zjednoczonych s¹ typowymi biurokratycznymi instytucjami
drugiej fali. Mimo pewnych dziel¹cych je ró¿nic, wspólnym mianownikiem
ich dzia³añ pozostawa³ naród, jego suwerennoæ, bezpieczeñstwo, nienaruszalnoæ granic, prawo do posiadania w ramach tych organizacji w³asnego
przedstawicielstwa. W tej perspektywie marginalne znaczenie mia³y d¹¿enia
do zachowania pokoju w obrêbie samego narodu, grup religijnych, etnicznych
lub cywilizacji.
Podstawowym systemem drugiej fali, w ramach którego powinny byæ
wypracowywane spo³eczne konsensusy, by³a demokracja przedstawicielska.
W ocenie Tofflera system ten ma raczej fasadowe znaczenie  wybory
w znacznej mierze sprowadzaj¹ siê do uspokajaj¹cego rytua³u podsycaj¹cego z³udzenie równoci (z tego wzglêdu, ¿e systematyczne, zdawa³oby siê:
racjonalne i przewidywalne). Przybra³y one charakter forum, na którym
14

Ibidem, s. 122123.
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mo¿na bezkonfliktowo przekazywaæ w³adzê i pokojowo za¿egnywaæ sprzecznoci miêdzy ró¿nymi grupami spo³ecznymi. W ogólnym zarysie by³ to humanitarny prze³om w historii, ale rz¹d przedstawicielski od pocz¹tku zawodzi³
pok³adane w nim nadzieje. W rzeczywistoci nigdy nie znalaz³ siê pod kontrol¹ ludu (najdowolniej pojmowanego). Nigdzie te¿ nie zmieni³ podskórnej
struktury w³adzy opartej na elitach. W efekcie rz¹d przedstawicielski, który
uchodzi³ za synonim demokracji, stanowi³ przemys³owy sposób utrwalania
nierównoci, by³ politycznym odpowiednikiem fabryki. Fabryki kierowanej
odgórnie i produkuj¹cej kolektywne decyzje integracyjne. Problem poczucia
wykluczenia z demokratycznego systemu nie sprowadza siê tylko do biednych i izolowanych mniejszoci, lecz dotyczy równie¿ wysoko op³acanych
urzêdników, zamo¿nych przedstawicieli wolnych zawodów, intelektualistów
i studentów  wszyscy w takiej czy innej chwili mog¹ siê czuæ odciêci od
mo¿liwoci wywierania wp³ywu na kierunek polityki. W warunkach demokracji przedstawicielskiej masy wyborców s¹ tak dalece odsuniête od kontaktów z wybranymi przez nich reprezentantami, a rozwi¹zywane problemy tak
z³o¿one i zmieniaj¹ siê tak szybko, ¿e nawet wykszta³ceni obywatele klas
rednich mog¹ siê czuæ odciêci od mo¿liwoci jakiegokolwiek wp³ywu na
polityczne gremia decyzyjne. Ponadto ogólne przyspieszenie tempa ¿ycia
i zmian sprawia, ¿e wiele wymagaj¹cych rozwi¹zañ pojawia siê miêdzy wyborami, wiêc politycy staj¹ siê coraz mniej odpowiedzialni wobec w³asnych
wyborców, którzy zreszt¹ tak¿e na bie¿¹co zmieniaj¹ i formu³uj¹ swoje oceny
rzeczywistoci15. Tak wiêc w ocenie Tofflera demokracja przedstawicielska
jest systemem przestarza³ym i niedostosowanym do zmian, zw³aszcza do
zmian nadchodz¹cych wraz z trzeci¹ fal¹.

Konflikty w spo³eczeñstwach trzeciej fali
W trzeciej fali pojawia siê gospodarka nadsymboliczna. Jej podstaw¹ s¹
efekty pracy umys³u: wyniki badañ naukowych i technologicznych, wykszta³cenie si³y roboczej, zaawansowane oprogramowanie, inteligentniejsze zarz¹15 Por. A. Toffler, Szok przysz³oci, s. 543. W diagnozie politycznej Tofflera demokracja
przedstawicielska tworzy rodzaj machiny politycznej, której g³ównym trybem sta³ siê pakiet
przedstawicielski z³o¿ony z: 1) wyborców wyposa¿onych w prawo do g³osowania  atomów
w tym newtonowskim mechanizmie; 2) partii gromadz¹cych g³osy  pe³ni¹cych rolê kolektorów ca³ego systemu, jako ¿e zbieraj¹ g³osy z wielu róde³ i przekazuj¹ je do wyborczej maszyny
sumuj¹cej, która miesza je w zale¿noci od stê¿enia lub rozcieñczenia danej partii, wypuszczaj¹c koñcowy rezultat w postaci woli ludu niejako g³ównego paliwa, maj¹cego rzekomo napêdzaæ machinê rz¹dow¹; 3) kandydatów, którzy zdobywaj¹c g³osy staj¹ siê przedstawicielami
wyborców; 4) cia³ ustawodawczych (parlament, sejm, kongres, bundestag lub inne zgromadzenie), w których na drodze g³osowania reprezentanci produkuj¹ ustawy i przepisy; 5) w³adz
wykonawczych, które machinie ustawodawczej dostarczaj¹ surowiec w postaci decyzji politycznych, a nastêpnie egzekwuj¹ uchwalone ustawy. A. Toffler, Trzecia fala, s. 87.
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dzanie, wysoko rozwiniêta telekomunikacja. Gospodarka ta jest zsynchronizowana z spo³eczeñstwem, które wydosta³o siê spod uniformistycznych standardów drugiej fali i pocz¹wszy od stylu ¿ycia, nabywania produktów,
a skoñczywszy na technologiach i mediach staje siê w coraz wiêkszym stopniu heterogeniczne.
Toffler diagnozuje bezprecedensow¹ intensywnoæ i szybkoæ zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwach trzeciej fali16. G³ównym motorem przyspieszenia staje siê wysoko rozwiniêta technika: obejmuje ona przede wszystkim
sam sposób wytwarzania, a nie tylko maszyny [...]. Pod terminem »technika«
kryj¹ siê procesy wywo³ywania reakcji chemicznych, sposoby hodowli ryb,
metody zalesienia, projektowanie sposobów owietlenia teatralnego, metody
obliczania g³osów wyborczych, a tak¿e metodyka nauczania historii17. Czas
pomiêdzy dokonywaniem wynalazków, ich zastosowaniem i rozpowszechnieniem znacznie siê skróci³. Proces ten jest jednym z ogniw ³añcucha kolejnych
zmian, bowiem wynalazki nie tylko przyczyniaj¹ siê do powstania produktów, ale zarazem staj¹ siê ród³em nowych twórczych projektów. Ka¿de nowe
rozwi¹zanie techniczne zmienia w pewnym sensie wszystkie dotychczasowe
maszyny i technologie, umo¿liwia tworzenie nowych kombinacji. Przyspieszenie wprowadza stan gonitwy jednej zmiany za drug¹, skracaj¹c tym samym
czas trwania wielu zjawisk.
Zmianie ulega struktura tzw. infosfery. rodki przekazu ulegaj¹ odmasowieniu  ka¿da organizacja, grupa rodowiskowa i polityczna, sekta mo¿e
sobie pozwoliæ na kolportowanie w³asnych publikacji. Wzrasta liczba kana³ów radiowych i telewizyjnych, za internet umo¿liwia komunikacjê dwu- lub
wielokierunkow¹, odbieranie dowolnych programów w dowolnym czasie. System spo³eczny wzbogaca siê o nowe warstwy komunikacji. Generuje to nadmiar informacji i zwi¹zany z nim parali¿ mo¿liwoci poznawczych i interpretacyjnych. Informacje te z regu³y cechuje przejciowoæ, fragmentarycznoæ,
ró¿norodnoæ oraz impulsywnoæ. Trzecia fala nie tylko przyspiesza przep³yw
informacji, ale równie¿ przeobra¿a najg³êbsz¹ strukturê informacji, od której
zale¿y nasze dzia³anie. Przeobra¿enia te okrela Toffler mianem szoku przysz³oci. Jego ród³em s¹ trzy powi¹zane ze sob¹ zespo³y zjawisk: przelotnoæ,
nowoæ, ró¿norodnoæ. Wywo³uj¹ one wyczerpanie zarówno fizyczne, jak
i psychiczne spowodowane przeci¹¿eniem fizycznych mechanizmów adaptacyjnych w organizmie cz³owieka, jak równie¿ mechanizmów podejmowania
decyzji [...]18. Jest to reakcja na nadmiern¹ iloæ bodców docieraj¹cych do
nas na p³aszczynie afektywnej i kognitywnej. Wyrazem szoku jest chaos
16 Nigdy jeszcze ludzie w tylu krajach wiata [...] tak bezradnie nie szamotali siê
w wichrze sprzecznych, wywo³uj¹cych dezorientacjê, kakofonicznych idei. [...] Ka¿dy dzieñ przynosi jak¹ now¹ modê, odkrycie naukowe, religiê, nowy ruch lub manifest  ibidem, s. 440.
17 Ibidem, s. 40.
18 A. Toffler, Szok przysz³oci, s. 338.
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mylowy powoduj¹cy trudnoci (lub niemo¿noæ) adaptacji do nowych sytuacji. Ów szok jest rodzajem psychofizycznej dysfunkcji i polega na narastaj¹cej dezorientacji, która upoledza zdolnoci do racjonalnego planowania
i dzia³ania w otaczaj¹cym nas szeroko rozumianym rodowisku.
Kiedy rodowisko prze³adowane jest nowoci¹, a bodce coraz bardziej
nieprzewidywalne i docieraj¹ce w sposób nieuporz¹dkowany, zmniejsza siê
dok³adnoæ naszych wyobra¿eñ o rzeczywistoci, staj¹ one siê nieadekwatne
i wywo³uj¹ b³êdne reakcje asocjacyjne. Ludzie zaczynaj¹ ¿yæ w stanie intelektualnego i emocjonalnego rozproszenia, zak³ócone zostaje poczucie równowagi pomiêdzy starymi, znanymi sytuacjami a tymi, które s¹ nowe i nieznane,
co wywo³uje lêki, z³e samopoczucie, masowe neurozy, zachowania irracjonalne. Tego rodzaju dysfunkcje coraz czêciej bêd¹ zarzewiem wielu konfliktów
na poziomie takich struktur spo³ecznych, jak rodzina, spo³ecznoci lokalne
czy pracownicze.
Toffler zauwa¿a, ¿e w miarê przekszta³cania siê spo³eczeñstw pod wp³ywem trzeciej fali ronie stopieñ z³o¿onoci samego sprawowania w³adzy. Im
potê¿niejszymi narzêdziami w³adzy dysponuje przywódca, tym bardziej staje
siê zale¿ny od innych. Z tego powodu moc i bezsilnoæ le¿¹ po dwóch przeciwnych stronach tej samej formu³y w³adzy. Zmiany diagnozowane przez Tofflera odnosz¹ siê do przemieszczenia w³adzy, której struktura ulega dezintegracji19. Proces ten dokonuje siê na ka¿dym szczeblu spo³eczeñstwa i na wielu
obszarach jednoczenie. Krótko mówi¹c: ¿yjemy u zarania epoki zmiany w³adzy.
Toffler wskazuje na trzy kluczowe ród³a w³adzy: przemoc, bogactwo
i wiedzê. Elementy te, okrelane jako wehiku³y w³adzy, tworz¹ system
interakcyjny i w pewnych warunkach ka¿dy z nich mo¿na przekszta³ciæ
w inny. Wszystkimi mo¿na siê pos³ugiwaæ na ka¿dym szczeblu ¿ycia spo³ecznego  pocz¹wszy od rodziny, a skoñczywszy na pañstwie20. Przy czym w³adza najni¿szej jakoci jest najmniej elastyczna, gdy¿ zasadniczo opiera siê na
stosowaniu si³y b¹d grobie jej u¿ycia, co mo¿e, lecz nie musi wi¹zaæ siê
z prawem. Podstaw¹ w³adzy wy¿szej jakoci jest bogactwo, znacznie bardziej
wszechstronne i elastyczne w zastosowaniu ni¿ si³a. Natomiast w³adza najwy¿szej jakoci pochodzi z zastosowania wiedzy. Jest ona najbardziej zró¿nicowanym ród³em i zapewnia najwiêksz¹ efektywnoæ, poniewa¿ pozwala na
pos³ugiwanie siê namiastk¹ zasobów w³adzy dla osi¹gniêcia celu. Wiedza
mo¿e te¿ s³u¿yæ do powiêkszenia dostêpnej si³y czy bogactwa albo  alternatywnie  do ograniczenia rodków potrzebnych do osi¹gniêcia dowolnego
celu. Wspó³czenie wiedza przestaje funkcjonowaæ jako za³¹cznik do w³adzy
pochodz¹cej z bogactwa czy si³y, gdy¿ staje siê ich istot¹. Stanowi klucz do
przesuniêcia w³adzy i jest g³ównym polem zaostrzaj¹cych siê walk o dostêp,
19
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A. Toffler, Zmiana w³adzy..., s. 22.
Ibidem, s. 37.

Konflikty spo³eczne w koncepcji Alvina Tofflera

21

kontrolê i dystrybucjê informacji, wyobra¿eñ, wizerunków, idei, kana³ów komunikacji. W³aciwoci¹ wiedzy, inaczej ni¿ pozosta³ych dwigni w³adzy, jest
jej niewyczerpywalnoæ i p³ynnoæ.
Kontrola nad wiedz¹ wyznacza zatem trajektoriê walki o w³adzê, jaka
w przysz³oci rozegra siê w ka¿dej instytucji. Zmieniaj¹cy siê system wytwarzania bogactwa opartego na sile umys³u wyzwala liczne konflikty spo³eczne,
polityczne i miêdzynarodowe, poniewa¿ wchodzi w kolizjê z mocno zakorzenionymi interesami oraz instytucjami charakterystycznymi dla przemys³owych spo³eczeñstw drugiej fali. Szczególnie anachroniczn¹, niedostosowan¹
do zachodz¹cych przeobra¿eñ form¹ jest biurokratyczny model zrutynizowanej, hierarchicznej organizacji. Zostanie ona wyparta przez tzw. adhokracjê,
która bêdzie odchodzi³a od organizacji struktur decyzyjnych na zasadach
asymetrycznej relacji zwierzchnikpodporz¹dkowany. Podstaw¹ nowej organizacji, czy to na poziomie przedsiêbiorstw, czy urzêdów publicznych, bêdzie
praca w modularnym systemie zespo³ów powo³ywanych do rozwi¹zywania
doranych zadañ. W przeciwieñstwie do dawnej struktury biurokratycznej,
gdzie poszczególne dzia³y i sekcje mia³y charakter trwa³y, zespo³y typu projekt czy oddzia³ specjalny s¹ z za³o¿enia zaplanowane jako tymczasowe,
p³ynne struktury21. Stworz¹ one elastyczn¹ sieæ, która bêdzie wypiera³a
pionowe hierarchie w³adzy na rzecz poziomych; jednokierunkow¹ komunikacjê na rzecz wielostronnej. Nadchodz¹cy system  dynamiczny i bogaty
w informacje nap³ywaj¹ce z wielu ró¿nych róde³  bêdzie potrzebowa³ nie
tyle ludzi nawyk³ych do s³u¿alczego wykonywania poleceñ, ile ludzi z rozwiniêtymi umiejêtnociami wspó³pracy, negocjacji i mediacji, ludzi poszukuj¹cych
rozwi¹zañ poza w¹skimi granicami poszczególnych dyscyplin, co doprowadzi
do powstawania nowych powi¹zañ zawodowych w rodzaju biomatematyków,
psychofarmakologów, bibliotekoin¿ynierów, komputeromuzyków. Wzronie
zatem zapotrzebowanie na ludzi, którzy nie traktuj¹ wiedzy jako czego
statycznego i biernie przyjmowanego z zewn¹trz, lecz sami aktywnie i stale
konstruuj¹, przebudowuj¹, aktualizuj¹ swój model mylowy, wiedz¹ w jaki
sposób klasyfikowaæ i przeklasyfikowywaæ informacje, jak oceniaæ ich wiarygodnoæ, jak zmieniaæ w razie potrzeby kategorie, jak przechodziæ od konkretu do abstrakcji i odwrotnie, jak rozpatrywaæ znany problem z ró¿nych punktów widzenia i jak siê umieæ samemu uczyæ22. Kadra kierownicza spod
znaku trzeciej fali musi mieæ wysoko rozwiniêt¹ umiejêtnoæ prognozowania.
Ma to byæ kadra, która potrafi byæ »na luzie«, ale równie dobrze nadaje siê
do hierarchicznego stylu zarz¹dzania; a wiêc potrzebni s¹ mened¿erowie,
którzy potrafi¹ pracowaæ w przedsiêbiorstwie zorganizowanym na wzór piramidy egipskiej, jak równie¿ takim, które przypomina Calderowski mobil
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 gdzie na kilku nitkach trzyma siê skomplikowana konstrukcja z³o¿ona
z niemal autonomicznych form: poruszaj¹c siê reaguj¹ one na najmniejszy
nawet podmuch23.
Wypieranie sztywnej, zrutynizowanej struktury w³adzy przez adhokracjê
zmodyfikuje te¿ rolê pañstwa, które w coraz wiêkszej mierze bêdzie raczej
partnerem w negocjacjach i koordynatorem wspólnie podejmowanych decyzji
ni¿ zwierzchnikiem, który autorytatywnie rozstrzyga o tym, co ma byæ zrobione24. Coraz bardziej nieadekwatne stan¹ siê te¿ podzia³y w kategoriach
lewicaprawica; silnys³aby przywódca.
Ludzie funkcjonuj¹cy w gospodarce nadsymbolicznej potrzebuj¹ oczywicie energii i ¿ywnoci, ale przede wszystkim dostêpu do wiatowych
banków danych i sieci telekomunikacyjnych albo kontroli nad nimi. Potrzebuj¹ rynku dla produktów wywiadu i dla us³ug wywiadowczych, dla us³ug
finansowych, dla konsultingu w zakresie zarz¹dzania, dla oprogramowañ, dla
programowania telewizyjnego, systemów bankowych, dla systemów zastrze¿eñ, informacji kredytowej, ubezpieczeñ, badañ farmaceutycznych, zarz¹dzania sieci¹, dla integracji systemów informacyjnych, wywiadu gospodarczego,
systemów szkoleniowych, symulacji, us³ug informacyjnych i wszelkich technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych, od których one zale¿¹25.

Konkluzje
W opisanej przez Tofflera perspektywie oddzia³ywania na siebie trzech
wielkich fal cywilizacyjnych zawarta jest próba okrelenia znaczenia tych
elementów systemu, które zdeterminuj¹ przysz³oæ. Pierwsza fala reprezentuje cywilizacjê rolnicz¹, druga  przemys³ow¹, trzecia natomiast  ponowoczesn¹. Zasadnicza o konfliktu rysuje siê miêdzy ³adem industrialnym
a rzeczywistoci¹ postindustrialn¹, choæ bierze te¿ w niej udzia³ wci¹¿ jeszcze
obecny trzeci podmiot konfrontacji  ³ad agrarny, który mimo ¿e od stuleci
nie stanowi porz¹dku dominuj¹cego w skali globalnej, jest obecny w ¿yciu
wielu spo³eczeñstw wiata, m.in. w Afryce, Azji, Oceanii, Ameryce £aciñskiej26. Zderzenie historycznych fal cywilizacyjnych wywo³uje g³êbokie prze23 Ibidem, s. 404. W zbli¿onym tonie o umiejêtnociach przydatnych wspó³czesnym politykom wypowiedzia³ siê Alois Riklin. Zwraca on uwagê na elastycznoæ oraz dar improwizacji,
którego zwykle brakuje zapracowanym, pedantycznym perfekcjonistom. Najwiêcej z³a wyrz¹dzaj¹ politycy pracowici i zarazem g³upi. Najlepsze rezultaty osi¹gaj¹ inteligentni i troszkê
leniwi. Prace rutynowe mog¹ za³atwiaæ inni. Wybitne osobowoci wród przywódców politycznych [...] unikaj¹ jak mog¹ urzêdowania. Nigdy nie maj¹ zape³nionego do ostatka kalendarza,
pozostaj¹ do dyspozycji. [...] Ich dewiz¹ nie jest trwaæ (facere), lecz dzia³aæ twórczo (agere)
 A. Riklin, Niccolo Machiavellego nauka o rz¹dzeniu, Poznañ 2000, s. 46-47.
24 Por. L. Morawski, G³ówne problemy wspó³czesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005, s. 132.
25 A. Toffler, Wojna i antywojna..., s. 364.
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obra¿enia w sferze materialno-bytowej, aksjologicznej, epistemologicznej, socjologicznej, politycznej oraz normatywnej. Generuje szereg napiêæ spo³ecznych mog¹cych stanowiæ zarzewie sytuacji konfliktowych27. Ich aren¹ jest
przede wszystkim cywilizacja zachodnia, gdy¿ tylko ona z partykularnej cywilizacji rolniczej przeobrazi³a siê w wiatow¹ cywilizacjê przemys³ow¹,
a obecnie przybiera postaæ jeszcze bardziej uniwersalnej cywilizacji postindustrialnej. Istotnym jej symptomem jest zmiana struktury zatrudnienia, polegaj¹ca na odchodzeniu od wielkich przedsiêbiorstw produkcyjnych, zw³aszcza
w przemyle ciê¿kim, do sektora us³ug28. Zmiany nap³ywaj¹ce wraz z trzeci¹
fal¹ wymuszaj¹ na krajach o wysokim poziomie technologicznym procesy
wewnêtrznej dekonstrukcji i rekonstrukcji gospodarczej. Olbrzymie korporacje i rz¹dowa biurokracja trac¹ na znaczeniu. Pojawiaj¹ siê nowe modularne
organizacje, rynek rozpada siê na mniejsze fragmenty w miarê jak masowe
spo³eczeñstwo podlega odmasowieniu.
Nadchodz¹ca cywilizacja trzeciej fali niesie za sob¹ oparty na najnowszych osi¹gniêciach nauki sposób tworzenia dóbr materialnych, który dzieli
i przekszta³ca ca³y dzisiejszy system globalny. W systemie tym zmienia siê
wszystko, pocz¹wszy od jego podstawowych sk³adników a¿ po sposób, w jaki
³¹cz¹ siê one wzajemnie, po szybkoæ ich reakcji, po interesy, o których
zaspokojenie walcz¹ poszczególne kraje, po rodzaj wojen, który mo¿e to powodowaæ i którym trzeba zapobiec29. Nowy globalny system sk³ada siê
z regionów, korporacji, organizacji pozarz¹dowych i ruchów politycznych.
26 A. i H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznañ 1996. Stanowisko Tofflerów stoi w wyranej opozycji wzglêdem koncepcji Francisa Fukuyamy o koñcu historii. Zak³ada³a ona, ¿e oparty na indywidualnej wolnoci oraz wolnorynkowej gospodarce liberalizm w po³¹czeniu z demokratyczno-przedstawicielskim systemem politycznym stanowi
najdoskonalszy wytwór myli ludzkiej i jej organizacji, a tym samym zamyka mo¿liwoæ wykreowania nowego systemu spo³eczno-gospodarczego. Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, Poznañ
1996.
27 W Tofflerowskim zderzeniu cywilizacji uwypuklony jest konflikt podstawowych wartoci zwi¹zanych z okrelonym poziomem rozwoju spo³ecznego, ekonomicznego, politycznego,
kulturowego ludnoci. Takie ujêcie ró¿ni siê od tego prezentowanego przez Samuela Huntingtona, który g³ówn¹ o wiatowych konfliktów widzi w starciu wartoci wytworzonych na gruncie
tzw. cywilizacji partykularnych, czyli krêgów kulturowych warunkuj¹cych poczucie to¿samoci
cz³owieka np. jako Europejczyka, Azjaty, muzu³manina. Na pierwszym planie sytuuj¹ siê tu
kwestie pochodzenia, religii, jêzyka, historii, obyczajów, wartoci, instytucji. W tym sensie To
kultura i to¿samoæ kulturowa, bêd¹ca szerokim pojêciu to¿samoci¹ cywilizacji, kszta³tuj¹
wzorce spójnoci dezintegracji i konfliktu w wiecie, jaki nasta³ po zimnej wojnie. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kszta³t ³adu wiatowego, Warszawa 2003, s. 15.
28 W najbogatszych pañstwach wiata redni udzia³ us³ug w wytwarzaniu PKB wynosi
oko³o 60%. Ponad po³owa ludnoci zawodowo czynnej pracuje tam w us³ugach (np. w USA,
Holandii i Szwecji ok. 70%), przy czym wystêpuje tak¿e relatywnie wysoki udzia³ sektora
przemys³owego w strukturze zatrudnienia, natomiast ma³y odsetek spo³eczeñstwa znajduje
pracê w rolnictwie i sektorach pokrewnych. Por. E. Polak, Rola i znaczenie us³ug w warunkach
cywilizacji postindustrialnej, Cywilizacja w Czasie i Przestrzeni 1996, nr 2, s 7987; wiat
w liczbach, Warszawa 2005.
29 A. Toffler, Wojna i antywojna..., s. 353.
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Wszystkie one konfrontuj¹ siê ze sob¹, wszystkie maj¹ odmienne interesy,
wszystkie odzwierciedlaj¹ ró¿ne stopnie wzajemnego oddzia³ywania. Rozbie¿ne potrzeby porz¹dków gospodarczych pierwszej, drugiej i trzeciej fali znajduj¹ swe odzwierciedlenie w krañcowo ró¿nych koncepcjach interesu narodowego (termin ten staje siê zreszt¹ coraz bardziej anachroniczny), co
w nieodleg³ym czasie mo¿e wytworzyæ silne napiêcia pomiêdzy poszczególnymi krajami.
Pokojowa równowaga XXI wieku wymaga g³êbokiego zrozumienia rewolucyjnie nowych powi¹zañ wiedzy, dobrobytu i wojny. Kryzys, w obliczu którego staje dzi wiat, to brak formu³y pokoju odpowiadaj¹cej uwarunkowaniom i realiom trzeciej fali. Zwiêkszaj¹ca siê ró¿norodnoæ przyczyn i form
konfliktów wymaga ró¿nych koncepcji i dzia³añ na rzecz zachowania pokoju.
Winny one uwzglêdniaæ przechodzenie wspó³czesnego wiata od dwóch do
trzech poziomów systemu w³adzy, dysponuj¹cego agrarnym, przemys³owymi
oraz nadsymbolicznym porz¹dkiem gospodarczym. W tym ostatnim nale¿y
uwzglêdniæ choæby takie zjawiska jak: zwiêkszaj¹ce siê znaczenie si³ ponadnarodowych, przep³yw potencja³u intelektualnego, przestrzeñ kosmiczn¹, która
zaczyna zmieniaæ równowagê si³ militarnych na naszej planecie, info- i ekoterroryzm, nielegalne rynki broni czy narkotyków; mediatyzacjê konfliktów.
Strategie pokojowe, nieodzwierciedlaj¹ce w miarê dok³adnie rzeczywistoci, w której przysz³o nam ¿yæ, mog¹ okazaæ siê nie tylko nieskuteczne, ale
i niebezpieczne. Zreszt¹ sama diagnoza wspó³czesnoci jest niewystarczaj¹ca,
prewencyjne starania o pokój wymagaj¹ równie¿ wnikliwego spojrzenia, które siêga w przysz³oæ.

Summary
Social conflicts in the concept of Alvin Toffler
Key words: destandarisation, social imagination, predicting democracy, temporariness, configurative society.

Alvin Toffler on the basis of a comprehensive analysis of contemporary
phenomena is predicting the future directions of social development. His
attention is focused on the impact of modern computer technology in areas
related, among other things, to communication, family, education, production, consumption, environment, politics. The whole of the transformation
which is taking place in these areas brings a new quality, of the civilization
of the third wave. Determinants of that civilization will be greater degrees
of social differentiation; destandarisation of needs, services, products, moving away from routinized administrative and political structures. The most
important factor in revolutionizing the current model of the world is the
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extremely dynamic development of the electronic infrastructure. This phenomenon brings enormous opportunities, but also raises concerns about e.g.
new forms of crime. There are questions of ethics, language, limits of freedom, privacy issues. These and other concerns are typical inconveniences of
a transitional period in which the old picture of the world ends, and the new
one has not yet competely crystallized.
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Artyku³y
David Bostoghanashvili
Þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Òáèëèññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
èì. Èâàíý Äæàâàõèøâèëè

Óñòàíîâëåíèå ðóññêîãî óïðàâëåíèÿ
â âîñòî÷íîé Ãðóçèè
Ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé Ãðóçèè â ïîçäíèå è ñðåäíèå âåêà
(XVIXVIII ââ äî ïðèñîåäèíåíèè Ãðóçèè ê Ðîññèè)
Â ïîçäíèå è ñðåäíèå âåêà Ãðóçèÿ ðàñïàäàëàñü íà öàðñòâà è êíÿæåñòâà.
Öàðñòâ áûëî òðè: â Âîñòî÷íîé Ãðóçèè  Êàðòëè è Êàõåòè, â Çàïàäíîé  Èìåðåòè.
Êíÿæåñòâàìè ÿâëÿëèñü: Ñàìöõå-Ñààòàáàãî, Ìåãðåëèÿ, Ãóðèÿ, Ñâàíåòèÿ
è Àáõàçèÿ. Ïåðå÷èñëåííûå öàðñòâà è êíÿæåñòâà íå âñåãäà ÿâëÿëèñü îáîñîáëåííûìè.
Íà ïðîòÿæåíèè XVI âåêà Êàðòëè è Èìåðåòè âðåìåíàìè áûâàëè îáúåäèíåíû;
â ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû â Èìåðåòñêîå öàðñòâî èíîãäà âõîäèëà Ñàìåãðåëî,
èíîãäà  Ãóðèÿ, à èíîãäà è âñÿ Çàïàäíàÿ Ãðóçèÿ, íî áîëüøåé ÷àñòüþ îíî
îõâàòûâàëî òîëüêî ñîáñòâåííî Èìåðåòè. Ñàìöõå-Ñààòàáàãî â XVII â îêîí÷àòåëüíî áûëî îòòîðãíóòî îò Ãðóçèè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà Êàðòëè
è Êàõåòè îáúåäèíèëèñü â îäíî öàðñòâî.
Îòäåëüíûå öàðñòâà è êíÿæåñòâà ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé äåöåíòðàëèçîâàííûå
ìîíàðõèè. Ïîä÷èíåíèå êðóïíûõ ôåîäàëîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè áûëî äîâîëüíî
óñëîâíûì. Îíè ïðèçíàâàëè öåíòðàëüíóþ âëàñòü, íî íå îòêàçûâàëèñü îò îñîáûõ
ïðàâ íà ñâîè âëàäåíèÿ. Âî ãëàâå ãîñóäàðñòâà ñòîÿëè ñîáñòâåííî öàðü èëè êíÿçü,
êîòîðûå óïðàâëÿëè ñòðàíîé ñîâìåñòíî ñ êðóïíûìè ôåîäàëàìè.
Â ôóíêöèè öàðñêîé âëàñòè âõîäèëè: îñóùåñòâëåíèå çàêîíîäàòåëüíîé
ôóíêöèè; ôóíêöèÿ âåðõîâíîãî óïðàâëåíèÿ (â êîòîðóþ âõîäèëè: îáùåãîñóäàðñòâåííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, óïðàâëåíèå öàðñòâóþùèì äîìîì, âîåííîå
óïðàâëåíèå, óïðàâëåíèå öåðêîâüþ, ÷åêàíêà ìîíåò è ôèíàíñû, âíåøíèå
îòíîøåíèÿ) è ñóäåáíàÿ ôóíêöèÿ.
Õîòÿ öàðñêàÿ âëàñòü ôîðìàëüíî íå áûëà îãðàíè÷åíà, öàðü íå ðåøàë íè
îäíîãî âàæíîãî âîïðîñà, íå îáñóäèâ åãî ïðåäâàðèòåëüíî â ãîñóäàðñòâåííîì
ñîâåòå. Ñîâåòîâ áûëî äâà: áîëüøîé è ìàëûé. Â áîëüøîé ñîâåò âõîäèëè:
öàðåâè÷è, êàòàëèêîñ, ïðåäñòàâèòåëè ñâåòñêîé è öåðêîâíîé çíàòè è âûñøèå
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ñàíîâíèêè. Â ìàëûé ñîâåò âõîäèëè ëèöà, îñîáî ïðèáëèæåííûå ê öàðþ. Ìàëûé
ñîâåò ÿâëÿëñÿ êàê áû ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì îðãàíîì. Â çàâèñèìîñòè îò
õàðàêòåðà è âàæíîñòè âîïðîñà, öàðü ñòàâèë åãî íà îáñóæäåíèå â áîëüøîì èëè
ìàëîì ñîâåòàõ. Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò èìåë òàêæå ñóäåáíûå ôóíêöèè.
Â öåíòðàëüíîì óïðàâëåíèè äîëæíîñòíûå êîìïåòåíöèè ìîæíî ïîäðàçäåëèòü
íà: õîçÿéñòâåííûå, ïîëèöåéñêèå, âîåííûå, ñóäåáíûå.
Ñàìûì âàæíûì ñàíîâíèêîì â öàðñòâàõ è êíÿæåñòâàõ ÿâëÿåòñÿ ñàõëòóõóöåñè
(äîñëîâíî  ñòàðøèíà äîìà), èìåâøèé õîçÿéñòâåííî-àäìèíèñòðàòèâíûå
ôóíêöèè, íå÷òî âðîäå ìàéîðäîìà èëè ïðàâèòåëÿ äâîðà. Ýòà äîëæíîñòü áûëà
î÷åíü ðàñïðîñòðàíåííîé; òàêîå äîëæíîñòíîå ëèöî èìåëîñü è ó êàæäîãî
êðóïíîãî ôåîäàëà.
Ñàõëòóõóöåñè èìåë îòíîøåíèå êî âñåì îáëàñòÿì öåíòðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Íà èìåííûõ öàðñêèõ ãðàìîòàõ è äðóãèõ äîêóìåíòàõ îí ñòàâèë ñâîþ ïå÷àòü
ðàíüøå öàðÿ, â çíàê òîãî, ÷òî äàííûé äîêóìåíò ïîäãîòîâëåí ê öàðêñêîé ïîäïèñè
èì. Ñàõëòóõóöåñè âîçãëàâëÿë äâîðöîâûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, âåäàë ñîâåùàíèÿìè,
ïðèåìàìè, ïèðàìè è ò.ä. Îí æå èíñïåêòèðîâàë ìåñòíîå óïðàâëåíèå è îñìàòðèâàë
öàðñêèå âëàäåíèÿ.
Èç ñðåäíèõ äîëæíîñòåé ñ õîçÿéñòâåííûìè ôóíêöèÿìè ñëåäóåò îòìåòèòü
íàçèðû (äâîðåöêîãî), ñòàðøèõ êàçíà÷ååâ, à òàêæå êàçíà÷ååâ, êîòîðûå ïîä÷èíÿëèñü ñàõëòóõóöåñè. Êàíöåëÿðñêóþ ðàáîòó âûïîëíÿëè ñåêðåòàðè öàðÿ.
Êðóïíûì ÷èíîâíèêîì ñ÷èòàëñÿ õðàíèòåëü öàðñêîé ïå÷àòè. Ïðèäâîðíóþ ñëóæáó
âîçãëàâëÿë ñòîëüíèê.
Âî ãëàâå ïîëèöåéñêîãî àïïàðàòà ñòîÿë ãëàâà åñàóëîâ, ôóíêöèè êîòîðîãî
áûëè àäìèíèñòðàòèâíî-èñïîëíèòåëüíîãî õàðàêòåðà. Â åãî æå îáÿçàííîñòè
âõîäèëî áëþñòè ïîðÿäîê. Îí èìåë çàìåñòèòåëåé. Ìëàäøèìè ÷èíàìè ïîëèöåéñêîãî àïïàðàòà áûëè åñàóëû. Öàðÿ îõðàíÿë ðåãóëÿðíûé îòðÿä äâîðöîâîé
ñòðàæè, ÷èñëåííîñòüþ 120 ÷åëîâåê, à òàêæå, îòäåëüíûå äîëæíîñòíûå ëèöà.
Àäìèíèñòðàòèâíîå äåëåíèå áûëî ïðèóðî÷åíî, ãëàâíûì îáðàçîì, ê âîåííûì
çàäà÷àì. Êàðòëèíñêîå öàðñòâî äåëèëîñü íà âîåííî-àäìèíèñòðàòèâíûå åäèíèöû
 ñàäðîøî, âî ãëàâå êîòîðîãî ñòîÿë ñàðäàëè. Ñàðäàëè ïîìèìî âîåííîé, èìåë
òàêæå è àäìèíèñòðàòèâíûå è ñóäåáíûå ôóíêöèè. Ñàäðîøî äåëèëèñü íà áîëåå
ìåëêèå àäìèíèñòðàòèâíûå åäèíèöû- ìîóðàâñòâî è äåðåâíè, âî ãëàâå êîòîðûõ,
ñîîòâåòñòâåííî, ñòîÿëè ìîóðàâè è ìàìàñàõëèñè.
Êîíåö XVIII âåêà õàðàêòåðèçóåòñÿ äëÿ Ãðóçèè òÿæåëûìè âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè
è âíóòðèïîëèòè÷åñêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, âûõîä èç êîòîðûõ öàðü Êàðòëè
è Êàõåòè Èðàêëèé II âèäåë â ïîêðîâèòåëüñòâå ðîññèéñêîé èìïåðèè. Âñëåäñòâèå
ýòîãî 24 èþëÿ 1783 ã. áûë ïîäïèñàí òðàêòàò, â ñèëó êîòîðîãî Âîñòî÷íîãðóçèíñêîå öàðñòâî âñòóïàëî ïîä ïîêðîâèòåëüñòâî Ðîññèè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè
ðóññêîå ïðàâèòåëüñòâî èìåëî öåëüþ îêîí÷àòåëüíîå ïðèñîåäèíåíèå è àííåêñèþ
Âîñòî÷íîé Ãðóçèè. Ðîññèÿ òî ââîäèëà â Âîñòî÷íóþ Ãðóçèþ âîéñêà, òî âûâîäèëà
îáðàòíî. Îçëîáëåííûå ïðîðîññèéñêîé ïîëèòèêîé ãðóçèíñêèõ öàðåé Èðàí
è Òóðöèÿ âñå áîëüøå àêòèâèçèðîâàëèñü ïî îòíîøåíèþ ê Ãðóçèè. Èðàíñêèé øàõ
Àãà-Ìàãîìåò-Õàí â 1795 íàïàë íà Ãðóçèþ, ðàçðóøèë è ðàçãðàáèë åå ñòîëèöó.
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Â 1798 ã. ñêîí÷àëñÿ Èðàêëèé II, à ïîñëå ñìåðòè åãî ñûíà, öàðÿ Ãåîðãèÿ XII, ñ 28
äåêàáðÿ 1800 ã. äî 6 èþíÿ 1801 ã. öàðñòâîì Êàðòëè è Êàõåòè óïðàâëÿë öàðåâè÷
Äàâèä.
18 ÿíâàðÿ 1801 ã. áûë èçäàí ìàíèôåñò èìïåðàòîðà Ïàâëà I, ïî êîòîðîìó
Ãðóçèÿ îáúÿâëÿëàñü ãóáåðíèåé. 1617 ôåâðàëÿ 1801 ã. ñîñòîÿëîñü îïóáëèêîâàíèå
äîêóìåíòà â Òáèëèñè. Èç ìàíèôåñòà áûëî î÷åâèäíûì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Ïàâëà
I íàìåðåâàåòñÿ óïðàçäíèòü ïðåñòîë Áàãðàòèîíîâ. Ñ 6 èþíÿ 1801 ã. ïî 8 ìàÿ 1802 ã.
Âîñòî÷íîé Ãðóçèåé óïðàâëÿåò òàê íàçûâàåìîå Ãðóçèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî.
12 ñåíòÿáðÿ 1801 ã. èìïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì I áûë èçäàí ìàíèôåñò
î ïðèñîåäèíåíèè Ãðóçèè ê Ðîññèè è ëèøåíèÿ Áàãðàòèîíîâ öàðñêîãî ïðåñòîëà.
Â àïðåëå 1802 ã. â Òáèëèñè áûë îáúÿâëåí ìàíèôåñò, âîçâåùàâøèé îá
óñòàíîâëåíèè íîâîãî óïðàâëåíèÿ â Êàðòëè è Êàõåòè.
Â àïðåëå 1802 ã. ãëàâíîêîìàíäóþùèé ãåíåðàë Êíîððèíã âúåõàë â Òáèëèñè.
8 ìàÿ 1802 ã. ïîä ïóøå÷íûå ñàëþòû áûëî ïðîâîçãëàøåíî íîâîå ïðàâèòåëüñòâî.
Ïðèñîåäèíåíèå Ãðóçèè ê Ðîññèè ñîïðîâîæäàëîñü óïðàçäíåíèåì ãðóçèíñêîé
ãî ñóäàðñòâåííîñòè, íàðóøèâ òåì ïðååìñòâåííîñòü ñóùåñòâóþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ XVIII è XIX ââ. Òåì âðåìåíåì, íóæíî
ïðèíèìàòü â âèäó, ÷òî:
1) öàðñòâî Êàðòëè è Êàõåòèè íå áûëî åäèíñòâåííûì ãîñóäàðñòâîì íà
òåððèòîðèè Ãðóçèè. Ñóùåñòâîâàëè òàêæå Èìåðåòèíñêîå öàðñòâî è Ãóðèéñêîå,
Ìåãðåëüñêîå, Àáõàçñêîå, Ñâàíåòñêîå êíÿæåñòâà;
2) â áûâøåì Êàðòëè-Êàõåòèíñêîì öàðñòâå íåêîòîðûå èíñòèòóòû åãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ ïðîäîëæàëè ñóùåñòâîâàòü òàêæå â XIX âåêå; ê òàêèì
îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, äîëæíîñòè ìäèâàíáåãè, ìîóðàâè, íàöâàëè, ìàìàñàõëèñè è äð.;
3) â XIX âåêå â Ãðóçèè íàðÿäó ñ ðóññêèìè çàêîíàìè ïðèìåíÿëîñü
è ãðóçèíñêîå ïðàâî. Äåéñòâèå åãî îêîí÷àòåëüíî ïðåêðàòèëîñü â 1859 ã.
Âîñòî÷íóþ Ãðóçèþ ïîäðàçäåëèëè íà 5 óåçäîâ: 3 â Êàðòëè  ãîðèéñêèé,
ëîðèéñêèé è äóøå÷êèé è 2 â Êàõåòè  òåëàâñêèé è ñèãíàõñêèé.

Î ðãàíû öåíòðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â âîñòî÷îé Ãðóçèè
Ãðóçèÿ ðàññìàòðèâàëàñü «ïîñòàíîâëåíèåì î âíóòðåííåì â Ãðóçèè
óïðàâëåíèè» è ìàíèôåñòîì 12 ñåíòÿáðÿ 1801 ã. â êà÷åñòâå îäíîé èç ïðîâèíöèé
ðîññèéñêîé èìïåðèè, íàìåñòíè÷åñòâà, èëè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâà, ò.å.
ãóáåðíèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè â Ãðóçèè
îñíîâàíèåì ïîñëóæèëî «Ïîëîæåíèå î ãóáåðíèÿõ 1775 ã.». Â ãóáåðíèÿõ èìåëèñü
ãóáåðíñêèå, ò.å. öåíòðàëüíûå â ìàñøòàáå ãóáåðíèè ó÷ðåæäåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûå èì óåçäíûå, ò.å. ìåñòíûå. Ðàçóìååòñÿ, â ìàñøòàáå èìïåðèè è ñàìè
ãóáåðíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿëèñü ìåñòíûìè îðãàíàìè âëàñòè.
Â Ãðóçèè âî ãëàâå öåíòðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñòîèò íàçíà÷åííûé öàðåì
ãëàâíîêîìàíäóþùèé èëè ãëàâíîóïðàâëÿþùèé.
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Ñõåìà óïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå: öåíòðàëüíûå îðãàíû:
ãëàâíîêîìàíäóþùèé, ïðàâèòåëü, Âåðõîâíîå ãðóçèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî, Îáùåå
ñîáðàíèå Âåðõîâíîãî ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà è Èñïîëíèòåëüíàÿ, Êàçåííàÿ,
Óãîëîâíàÿ è Ãðàæäàíñêàÿ ýêñïåäèöèè; óåçäíûå ó÷ðåæäåíèÿ: óåçäíûé ñóä,
óåçäíûé êàçíà÷åé, êîìåíäàíò, óïðàâà çåìñêîé ïîëèöèè è, â íåêîòîðûõ óåçäàõ,
ïðèñòàâ è åãî çàìåñòèòåëü. Â Òáèëèñè: êîìåíäàíò, ïîëèöìåéñòåð, íàöâàëè.

Ãëàâíîóïðàâëÿþùèé
Ïåðâûì ãëàâíîóïðàâëÿþùèì â Ãðóçèè áûë íàçíà÷åí ãåíåðàë Êíîððèíã,
êîòîðûé â òî æå âðåìÿ áûë êîìàíäèðîì îòäåëüíîãî êîðïóñà, êîìàíäóþùèì
êàâêàçñêîé ëèíèåé è äîâåðåííûì ëèöîì Àëåêñàíäðà I.
Åùå 1764 ã. Åêàòåðèíà II â «Íàñòàâëåíèè ãóáåðíàòîðàì» çàÿâëÿëà
î íàìåðåíèè èçìåíèòü ìåñòíîå óïðàâëåíèå. ïîä÷èíèâ ãóáåðíàòîðà òîëüêî
èìïåðàòîðó è ñåíàòó è îñâîáîäèâ åãî îò íàäçîðà ðàçíûõ êîëëåãèé, ÷òîáû êàê
äîâåðåííîå ëèöî öàðÿ îí áûë áû ïîëíûì õîçÿèíîì ãóáåðíèè. Ýòè íà÷àëà
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ãóáåðíàòîðñêîé âëàñòè åùå áîëåå óñèëèëèñü â «Ó÷ðåæäåíèè
î ãóáåðíèÿõ» 1775 ã.
Êîëëåãèè â öåíòðå óïðàçäíÿþòñÿ, à ïîä èìåíåì ãóáåðíàòîðñêèõ ïàëàò
ïîÿâëÿþòñÿ íà ìåñòàõ.
Â ó÷ðåæäåíèè î ãóáåðíèÿõ íàìåñòíè÷åñòâî îòîæäåñòâëÿëîñü ñ ãóáåðíèåé,
äîëæíîñòü íàìåñòíèêà, èëè ãóáåðíàòîðà ðàññìàòðèâàëîñü, êàê íîðìàëüíîå
ÿâëåíèå. Íàìåñòíè÷åñòâî óæå íå ÿâëÿëîñü ãóáåðíèåé, ãëàâà íàìåñòíè÷åñòâà
âñòàë ìåæäó ãóáåðíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè è öåíòðàëüíîé âëàñòüþ, è ãåíåðàëãóáåðíàòîð èëè íàìåñòíèê ïðåâðàòèëèñü â ÷ðåçâû÷àéíóþ äîëæíîñòü.
Äîëæíîñòü ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ðàâíÿëàñü äîëæíîñòè íàìåñòíèêà èëè
ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà. Âî ãëàâå óïðàâëåíèÿ Ãðóçèè áûë ïîñòàâëåí òàêæå
ãëàâíîêîìàíäóþùèé.
Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð ÿâëÿëñÿ ãëàâíûì íà÷àëüíèêîì àäìèíèñòðàöèè è ïîëèöèè,
ïðèíèìàë ìåðû äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîðÿäêà. Îí çàùèùàë èíòåðåñû êàçíû,
íàáëþäàë çà ðàñïðåäåëåíèåì è ñáîðîì íàëîãîâ, çà áëàãîóñòðîéñòâîì â íàìåñòíè÷åñòâå. Â ïîãðàíè÷íûõ ãóáåðíèÿõ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð äîëæåí áûë âåñòè
íàáëþäåíèå çà ñîñåäÿìè, ñíîñèòüñÿ ñ íèìè, çàáîòèòüñÿ î ñîáëþäåíèè êàðàíòèííûõ ïîðÿäêîâ è ò.ä.
ßâëÿÿñü íàìåñòíèêîì öàðÿ íà Êàâêàçå ãëàâíîêîìàíäóþùèé äîëæåí áûë
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ñâîèõ äåéñòâèÿõ âûñøèìè ïîëèòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè:
óïðàâëåíèå íîâûì êðàåì ñëåäîâàëî ïîñòàâèòü òàê, ÷òîáû àäìèíèñòðàöèÿ,
â îñîáåííîñòè ïîëèöèÿ, íå òîëüêî îáåñïå÷èâàëà ïîâèíîâåíèå, íî è ñòðåìèëàñü
ïðîáóäèòü ê íîâîé âëàñòè ëþáîâü íàñåëåíèÿ. Ïîýòîìó ãëàâíîêîìàíäóþùèé
äîëæåí áûë ñîîáðàçîâûâàòüñÿ ñ ïðàâàìè è îáû÷àÿìè íàðîäà. Íàìå÷àëîñü
îòêðûòü äóõîâíîå ó÷èëèùå, ÷òîáû ÷åðåç ðåëèãèþ èìåòü âëèÿíèå íà óìû
Ãðóçèè.
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Âìåñòå ñ òåì, ñ÷èòàëîñü íóæíûì çàìåíèòü áûâøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ãðóçèíñêèõ öàðåé, à ïðè÷èíåííûé ýòèì óùåðá âîçìåñòèòü èì íàçíà÷åíèåì
ïåíñèè. Òàêæå ñ÷èòàëîñü öåëåñîîáðàçíûì ïåðåñåëèòü öàðèö è öàðåâè÷åé
â Ðîññèþ. Ãëàâíîêîìàíäóþùèé äîëæåí áûë ñîñòàâëÿòü ïðåäñòàâèòü íà
ó÷ðåæäåíèå óñòàâ äëÿ ãîðîäñêîé ïîëèöèè. Åìó âìåíÿëîñü â îáÿçàííîñòü:
çàáîòèòüñÿ î ñîäåðæàíèè âîéñê â Ãðóçèè, î ðàñïðåäåëåíèè ñáîðîâ è íàëîãîâ,
óñòðîèòü òàìîæåííóþ ñëóæáó, óäåëèòü îñîáåííîå âíèìàíèå äîáû÷å
è ïåðåðàáîòêå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Äîõîäû îò ãîðíîãî äåëà ïðåäíàçíà÷àëèñü
â ïîëíîå ðàñïîðÿæåíèå ãëàâíîêîìàíäóþùåãî.
Ãëàâíîêîìàíäóþùèé äîëæåí áûë çàáîòèòüñÿ î õðèñòèàíñêèõ ïåðåñåëåíöàõ
èç-çà ãðàíèö è ïðåäîñòàâëÿòü èì ïóñòîïîðîæíèå çåìëè. Îò åãî óñìîòðåíèÿ
çàâèñåëî, ñêîëüêî âîéñê äåðæàòü â Ãðóçèè. Åìó ïðåäëàãàëîñü ñîñòàâèòü
ãðóçèíñêóþ ìèëèöèþ è èñïîëüçîâàòü åå â áîðüáå ñ ãîðöàìè, îáëåã÷àÿ òàêèì
îáðàçîì ðóññêèì âîéñêàì âåäåíèå ïðîòèâ íèõ âîåííûõ äåéñòâèé; ñëåäîâàëî
ïðèíèìàòü ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîììóíèêàöèé íà Êàâêàçå.
Ãëàâíîêîìàíäóþùèé äîëæåí áûë âõîäèòü â ñíîøåíèÿ ñ èìåðåòèíñêèì
öàðåì Ñîëîìîíîì II, ñ ãðóçèíñêèìè âëàäåòåëüíûìè êíÿçÿìè, à òàêæå
ñ ñîñåäíèìè õàíñòâàìè. Åìó ñëåäîâàëî ñêëîíÿòü èõ ê òîìó, ÷òîáû îíè èñêàëè
ïîêðîâèòåëüñòâî Ðîññèè. Îí áûë óïîëíîìî÷åí ïðèíèìàòü îò èìåíè èìïåðàòîðà
ïîñëàíöåâ ñî ñîïðåäåëüíûõ ñ Âîñòî÷íîé Ãðóçèè õàíñòâ, à òàêæå Èðàíà.
Ãëàâíîêîìàíäóþùèé óïðàâëÿë Ãðóçèåé â êà÷åñòâå íàìåñòíèêà è îò÷èòûâàëñÿ ïåðåä ãîñóäàðåì â ñâîèõ äåéñòâèÿõ. Ãëàâíîêîìàíäóþùèé òàêæå
ïðåäñòàâëÿë íà óòâåðæäåíèå ñåíàòó êàíäèäàòîâ íà ðàçëè÷íûå äîëæíîñòè
â ýêñïåäèöèÿõ ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Êîëëåãèÿ èíîñòðàííûõ äåë äîëæíà
áûëà ðóêîâîäèòü åãî äåéñòâèÿìè âî âíåøíèõ äåëàõ.
Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð, ñîñòîÿâøèé ïîä êîíòðîëåì ñåíàòà îñóùåñòâëÿë îáùèé
íàäçîð çà àäìèíèñòðàòèâíûìè è ñóäåáíûìè îðãàíàìè âî ââåðåííûõ åìó
òåððèòîðèÿõ. Âëàñòü ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà íîñèëà õàðàêòåð âîåííîé äèêòàòóðû.
Ýòî îñîáåííî ïðîÿâëÿëîñü íà îêðàèíàõ, ãäå ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð îñóùåñòâëÿë
êîëîíèàëüíóþ ïîëèòèêó è ïîäàâëÿë îñâîáîäèòåëüíûå äâèæåíèÿ.

Ïðàâèòåëü
Óñòàíîâèâ â Ãðóçèè ðóññêîå óïðàâëåíèå, âåðíóëñÿ íà êàâêàçñêóþ ëèíèþ,
â Ãåîðãèåâñê. Ïðàâèòåëåì Ãðóçèè áûë íàçíà÷åí Êîâàëåíñêèé, êàê çíàêîìûé
ñ Ãðóçèåé è çíàþùèé ãðóçèíñêèé ÿçûê. Ãðóçèåé óïðàâëÿëî Âåðõîâíîå
ãðóçèíñêîå ïðàâëåíèå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðàâèòåëÿ.
Òåððèòîðèàëüíî áûâøåå Êàðòëè-Êàõåòèíñêîå öàðñòâî äåëèëîñü íà óåçäû,
ñëåäîâàòåëüíî, îíî ïðèðàâíèâàëîñü ê îäíîé ãóáåðíèè. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ðàññìàòðèâàòü, êàê ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðà, òî Âîñòî÷íàÿ
Ãðóçèÿ ïîä÷èíÿëîñü åìó â êà÷åñòâå ëèøü îäíîé àäìèíèñòðàòèâíîé åäèíèöû,
ïðàâèòåëÿ æå ìîæíî ñðàâíèòü ñ ãóáåðíàòîðîì èëè ïîìîùíèêîì ãåíåðàëãóáåðíàòîðà.
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Â ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâî èëè â íàìåñòíè÷åñòâî âõîäèëî, êàê ïðàâèëî, äâå
ãóáåðíèè. Ïðî ïðàâèòåëÿ Ãðóçèè ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îí â áîëüøåé ñòåïåíè
ÿâëÿëñÿ ãóáåðíàòîðîì.

Âåðõîâíîå ãðóçèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî
Îáùåå ñîáðàíèå Âåðõîâíîãî Ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà
Â ïîñòàíîâëåíèè îò 12 ñåíòÿáðÿ 1801 ã. ïîñëå ãëàâíîêîìàíäóþùåãî
è ïðàâèòåëÿ ãîâîðèòñÿ î Âåðõîâíîì Ãðóçèíñêîì ïðàâèòåëüñòâå, êîòîðîå ñîñòîÿëî
èç ÷åòûðåõ ýêñïåäèöèé. Ñàìî Âåðõîâíîå ãðóçèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî äåéñòâîâàëî
â ñîñòàâå ãëàâíîêîìàíäóþùåãî, ïðàâèòåëÿ Ãðóçèè, íà÷àëüíèêîâ è ñîâåòíèêîâ
÷åòûðåõ ýêñïåäèöèé. Â îòñóòñòâèå ãëàâíîêîìàíäóþùåãî â Îáùåì ñîáðàíèè
ïðàâèòåëüñòâà ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë ïðàâèòåëü.
Îáùåå ñîáðàíèå Âåðõîâíîãî Ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðèíèìàëî
àïåëëÿöèè íà ýêñïåäèöèþ è áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ðåøàëî äåëà îêîí÷àòåëüíî.
Äëÿ Ãðóçèè Îáùåå ñîáðàíèå Ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà áûëî òåì æå, ÷òî ñåíàò
äëÿ âñåé Ðîññèè. Êíîððèíãó è Êîâàëåâñêîìó óäàëîñü äîáèòüñÿ îò ïåòåðáóðãñêîãî
êàáèíåòà îñîáûõ ïðàâ, ÷òîáû â ìåíüøåé ñòåïåíè ïîä÷èíÿòñÿ ñåíàòó. Ñíà÷àëà íå
áûëî â Âåðõîâíîì Ãðóçèíñêîì ïðàâèòåëüñòâå è äîëæíîñòè ïðîêóðîðà, ÷òî
â ñóùíîñòè îçíà÷àëî áåñêîíòðîëüíîñòü äåéñòâèé ãëàâíîêîìàíäóþùåãî
è ïðàâèòåëÿ Ãðóçèè. Òàêèì îáðàçîì, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ãóáåðíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, óïðàâëåíèå Ãðóçèåé èìåëî îäíó ÷ðåçâû÷àéíî ñóùåñòâåííóþ
îñîáåííîñòü: îíî íà ïåðâûõ ïîðàõ áûëî îñâîáîæäåíî îò êîíòðîëÿ ïðàâèòåëüñòâåííîãî ñåíàòà è íå èìåëî ïðîêóðîðîâ.
Ãóáåðíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ äåëèëèñü íà àäìèíèñòðàòèâíûå è ñóäåáíûå.
Ãóáåðíñêîìó ïðàâëåíèþ è êàçåííîé ïàëàòå â Ãðóçèè ñîîòâåòñòâîâàëè
èñïîëíèòåëüíàÿ è êàçåííàÿ ýêñïåäèöèè, êîòîðûå ÿâëÿëèñü àäìèíèñòðàòèâíûìè
îðãàíàìè. Ñóäåáíûìè æå ó÷ðåæäåíèÿìè â Ãðóçèè áûëè óãîëîâíàÿ è ãðàæäàíñêàÿ
ýêñïåäèöèè, êîòîðûì â Ðîññèè ñîîòâåòñòâîâàëè ïàëàòû Ãðàæäàíñêîãî è Óãîëîâíîãî ñóäà.
Êàæäóþ ýêñïåäèöèþ ãëàâíîêîìàíäóþùèé Êíîððèíã ñíàáäèë èíñòðóêöèåé,
íà îñíîâàíèå êîòîðîé îíà äîëæíà áûëà äåéñòâîâàòü.
Èñïîëíèòåëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ
Âàæíåéøåé èç ýêñïåäèöèé áûëà Èñïîëíèòåëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ. Îíà ñîñòîÿëà
èç ïðàâèòåëÿ Ãðóçèè, êîòîðûé â íåé ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë è äâóõ ñîâåòíèêîâ;
îäíîãî  èç ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ, à äðóãîãî èç ãðóçèíñêèõ êíÿçåé.
Èñïîëíèòåëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ óïðàâëÿëà âñåé Âîñòî÷íîé Ãðóçèåé, îáíàðîäîâàëà
è îáúÿâëÿëà çàêîíû, óêàçû, ó÷ðåæäåíèÿ è ò.ä. öàðÿ è ñåíàòà, íàáëþäàëà
çà èñïîëíåíèåì ýòèõ çàêîíîâ, óêàçîâ è ò.ä., êàðàëà òåõ, êòî íàðóøàë èëè íå âûïîëíÿë èõ.
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Ñïîðíûå äåëà Èñïîëíèòåëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ îòñûëàëà â ñîîòâåòñòâóþùèå
ó÷ðåæäåíèÿ, èñïîëíåíèÿ æå ïî äåëàì áåññïîðíûì, íàïðèìåð, âçûñêàíèå ïî
âåêñåëÿì, ÷èíèëà íåìåäëåííî, íàëàãàëà àðåñò íà èìåíèÿ; ðàññìàòðèâàëà æàëîáû
íà çàòÿãèâàíèå äåë â ó÷ðåæäåíèÿõ è ïðèíèìàëà ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû. Åé
ïîä÷èíÿëèñü óåçäíûå ñóäû, êîìåíäàíòû, çåìñêèå óïðàâû, ìîóðàâè è èõ
ïîìîùíèêè.
Æàëîáû íà èñïîëíèòåëüíóþ ýêñïåäèöèþ ìîæíî áûëî ïîäàòü â Îáùåå
ñîáðàíèå Âåðõîâíîãî ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Â Âîñòî÷íîé Ãðóçèè Èñïîëíèòåëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ íåïîñðåäñòâåííî
ïîä÷èíÿëàñü Îáùåìó ñîáðàíèþ Âåðõîâíîãî ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà
è ãëàâíîêîìàíäóþùåìó. Ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäîáíîãî Îáùåìó ñîáðàíèþ Âåðõîâíîãî
ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, âî âíóòðåííèõ ãóáåðíèÿõ Ðîññèè íèêîãäà íå
ñóùåñòâîâàëî, îíî õàðàêòåðíî áûëî òîëüêî äëÿ óïðàâëåíèÿ áûâøèì ÊàðòëèÊàõåòèíñêèì öàðñòâîì.
Êàçåííàÿ ýêñïåäèöèÿ
Âî ãëàâå Êàçåííîé ýêñïåäèöèè ñòîÿë ðóññêèé ÷èíîâíèê; â ýêñïåäèöèþ
âõîäèëè ÷åòûðå ñîâåòíèêà èç ãðóçèíñêèõ äâîðÿí  äâóõ êàðòëèíñêèõ è äâóõ
êàõåòèíñêèõ. Êàçåííàÿ ýêñïåäèöèÿ âåäàëà ïðåæäå âñåãî ïîñòóïëåíèÿìè
ñ êàçåííûõ äîõîäîâ. Îíà íàáëþäàëà çà ñâîåâðåìåííûìè âçíîñàìè äîõîäîâ
 äåíüãàìè èëè â èíîì âèäå; î íåèñïðàâíîñòè â ïëàòåæå íàëîãîâ íåìåäëåííî
ñîîáùàëîñü Èñïîëíèòåëüíîé ýêñïåäèöèè. Êàçåííàÿ ýêñïåäèöèÿ èìåëà ïðàâî
ïîñûëàòü ñâîåãî ÷ëåíà íà ðåâèçèþ. Îíà ðóêîâîäèëà ðàáîòîé óåçäíûõ êàçíà÷ååâ.
Óãîëîâíàÿ ýêñïåäèöèÿ
Âî ãëàâå óãîëîâíîé ýêñïåäèöèè ñòîÿë ðóññêèé ÷èíîâíèê. Òóäà æå âõîäèëè
÷åòûðå ñîâåòíèêà èëè ìäèâàíáåêà èç ãðóçèíñêèõ êíÿçåé. Íà óãîëîâíóþ
ýêñïåäèöèþ âîçëàãàëîñü ñëåäñòâèå ïî äîëæíîñòíûì ïðåñòóïëåíèÿì; âñå
óãîëîâíûå äåëà, ïðåäóñìàòðèâàâøèå ëèøåíèÿ æèçíè èëè ÷åñòè, ïîäëåæàëè åå
ðåâèçèè. Â óãîëîâíóþ ýêñïåäèöèþ òàêæå ïîñòóïàëè äåëà èç óåçäíîãî ñóäà.
Â ñëó÷àå ïðèñóæäåíèÿ ñìåðòíîé êàçíè èëè ëèøåíèÿ ÷åñòè ïðèãîâîð äîêëàäûâàëñÿ ãëàâíîêîìàíäóþùåìó. Ïðèãîâîðû ìîæíî áûëî îáæàëîâàòü â Îáùåì
ñîáðàíèè Âåðõîâíîãî ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Óãîëîâíàÿ ýêñïåäèöèÿ
åæåìåñÿ÷íî îò÷èòûâàëàñü ïåðåä ãëàâíîêîìàíäóþùèì.
Ãðàæäàíñêàÿ ýêñïåäèöèÿ
Ãðàæäàíñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ðóêîâîäñòâîâàëàñü çàêîíàìè ðîññèéñêîé èìïåðèè,
îäíàêî ñîîáðàçóÿñü ñ ìåñòíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, ìîãëà îòñòóïàòü îò ýòîãî.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ðåøåíèè ãðàæäàíñêèõ äåë ýêñïåäèöèÿ îñíîâûâàëàñü íà
ãðóçèíñêîå îáû÷íîå ïðàâî è óëîæåíèÿ Âàõòàíãà VI-ãî. À â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
â íèõ ñîîòâåòñòâóþùåãî îòâåòà, ïðîáåë ñëåäîâàëî âîñïîëíÿòü ðóññêèìè
çàêîíàìè. Ñîîòâåòñòâåííî, ãðóçèíñêèå îáû÷àè äîëæíû áûëè áûòü ïðèâåäåíû
â èçâåñòíîñòü, ñîáðàíû è ïðåäñòàâëåíû â òàêîé ôîðìå, ÷òîáû ñóäåáíûå îðãàíû
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ìîãëè èìè ïîëüçîâàòüñÿ. Ãðàæäàíñêàÿ ýêñïåäèöèÿ åæåìåñÿ÷íî îò÷èòûâàëàñü
ïåðåä ãëàâíîêîìàíäóþùèì, è ïðèíÿòûå èì ðåøåíèÿ ìîãëè áûòü îáæàëîâàíû
â Îáùåì ñîáðàíèè Âåðõîâíîãî ãðóçèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Óåçäíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Â êà÷åñòâå óåçäíûõ ó÷ðåæäåíèé â Âîñòî÷íîé Ãðóçèè áûëè îòêðûòû óåçäíûé
ñóä è íèæíÿÿ ïîëèöåéñêàÿ óïðàâà, áûëè òàêæå íàçíà÷åíû óåçäíûå êàçíà÷åè.
Â îòëè÷èå îò Ðîññèè, ãäå ÷ëåíû óåçäíîãî ñóäà èçáèðàëèñü, â Âîñòî÷íîé Ãðóçèè
óåçäíûå ñóäüè è çàñåäàòåëè íàçíà÷àëèñü. Â íèæíþþ ïîëèöåñêóþ óïðàâó âõîäèëè
åãî ãëàâà êàïèòàí-èñïðàâíèê è äâà çàñåäàòåëÿ. Êàïèòàí-èñïðàâíèê íàáëþäàë çà
ïîðÿäêîì è íå äîïóñêàë ñàìîóïðàâñòâà. Îí òàêæå ñëåäèë çà âûåçäíûì êàçíà÷ååì
è â ñëó÷àå êàêèõ-ëèáî íàðóøåíèé ñ åãî ñòîðîíû ñîîáùàë îá ýòîì êàçåííîé
ýêñïåäèöèè. Îïðåäåëåííûå ôóíêöèè â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ïðàâëåíèÿ
èìåëè òàêæå ïðèñòàâû, ìåëèêè, ìîóðàâè. Âî ãëàâå ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñòîÿëà
ïîëèöåéñêàÿ êàíöåëÿðèÿ, èëè óïðàâà ãîðîäñêîé ïîëèöèè. Â óïðàâå ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë êîìåíäàíò, âìåñòå ñ íèì çàñåäàë ïîëèöìåéñòåð.
Òàêèì îáðàçîì, ñ äîñòàòî÷íîé óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ðóññêîå
ïðàâëåíèå â Âîñòî÷íîé Ãðóçèè â áîëüøåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâîâàëî ïðàâëåíèþ
ðîññèéñêèõ ãóáåðíèé è áûëî ÷óæäûì äëÿ íàñåëåíèÿ Âîñòî÷íîé Ãðóçèè.
Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû
Î÷åðêè èñòîðèè Ãðóçèè, ò. 4, Òáèëèñè 1973 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
È. Ñóðãóëàäçå, Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà â Ãðóçèè, Òáèëèñè 1968.
Àêòû, ñîáðàííûå êàâêàçñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèåé, I è II.

Summary
The episodes from the history of the Eastern Georgian Kingdom
(the second half of the 18th century)
Key words: Georgia, Heraclius II, George XII.

The article presents the episodes from the history of the Eastern Georgian (KartliKakheti) Kingdom in the second half of the 18th century, during the reign of the father
and the son  Heraclius II and George XII. The author describes especially the vice,
wives and children of the aforementioned rulers, together with the traditions of feasting common at the Tsars court.
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W poszukiwaniu syntezy.
Krajowoæ i próby znalezienia optymalnego
wyjcia dla rozwi¹zania konfliktu
polsko-litewskiego w okresie dwudziestolecia
miêdzywojennego na ³amach wileñskiego
W³óczêgi (19321936)
Pojêcie i znaczenie krajowoci doczeka³o siê ju¿ niezwykle bogatej literatury przedmiotu1. Niew¹tpliwie do 1918 r. tzw. idea krajowa kszta³towa³a siê
dychotomicznie, mo¿na by³o bowiem wyró¿niæ dwa warianty jej egzegezy:
konserwatywny i demokratyczny. Po 1918 r., ju¿ w nowej rzeczywistoci
polityczno-spo³ecznej, straci³a na swojej sile oraz atrakcyjnoci, co jednak nie
1 Jedynie tytu³em przyk³adu, nale¿y wskazaæ, na prace: J. Bardach, O krajowcach, krajowoci i patriotyzmie krajowym  dawniej i dzi, [w:] Ksiêga Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Ku
europejskim tradycjom wspólnotowoci, Sejny 2008, s. 495531; D. Szpoper, Konserwatyci
polscy by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w pocz¹tkach dzia³alnoci i rozwoju myli politycznej do 1905 roku, Pro Fide, Rege et Lege 1998, nr 2 (31), s. 16; idem, Gente Lithuana, natione
Lithuana. Myl polityczna i dzia³alnoæ Konstancji Skirmuntt (18511934), Gdañsk 2009,
s. 229240; R. Miknys, Micha³ Römer i krajowcy o koncepcji pañstwowoci Litwy w latach 1922
1940, [w:] Krajowoæ  tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu. Materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu (1112 maja 1998), pod red.
J. Jurkiewicza, Poznañ 1999, s. 8797; patrz te¿: J. Jurkiewicz, Demokraci wileñscy w latach
19051914 (Zarys dzia³alnoci i myli politycznej), Acta Baltico-Slavica 1983, t. XV, s. 158;
idem, Koncepcja krajowa a przemiany stosunków narodowociowych na Litwie i Bia³orusi
w pocz¹tkach XXw. (do 1918 r.), [w:] Krajowoæ  tradycje zgody narodów..., s. 119134;
J. Sawicki, Krajowoæ  idea czy metoda (Z dziejów polskiej myli politycznej na Litwie i Bia³orusi), Lithuania 19911992, nr 4(5)1(6), s. 279; P. D¹browski, recenzja: Z. Solak, Miêdzy Polsk¹
a Litw¹. ¯ycie i dzia³alnoæ Micha³a Römera 1880-1920, Kraków 2004, Politeja 2005, nr 2(4),
s. 592; B. Makauskas, Dziennik Micha³a Römera  wiadectwo epoki ostatniego obywatela
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, [w:] Ksiêga Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego..., s. 449469;
D. Staliûnas, Tadeusz Wróblewski a idea kulturalnej autonomii personalnej na Litwie na pocz¹tku XXw., [w:] Krajowoæ  tradycje zgody narodów..., s. 99107.
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doprowadzi³o do jej ca³kowitego zaniku. Jednak¿e, tak jak w drugiej po³owie
XIX i pierwszej po³owie XX stulecia, by³a jedynie idealistyczn¹ nadbudow¹
nad realizmem faktów2.
W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego do jej za³o¿eñ czêsto odwo³ywa³y siê wychodz¹ce w Wilnie periodyki, w tym demokratyczny i prorz¹dowy dziennik Kurier Wileñski3, o zbli¿onym profilu politycznym tygodnik
G³os Wilna4, Przegl¹d Wileñski Ludwika Abramowicza5, demokratyczny
dziennik Wieczór Wileñski6, a tak¿e W³óczêga, ukazuj¹cy siê w latach
193219367. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e w literaturze przedmiotu ogromn¹ rolê
w krzewieniu dawnej krajowoci przypisuje siê w³anie Przegl¹dowi Wileñskiemu, zapominaj¹c niekiedy o organie prasowym wileñskiego Klubu W³óczêgów Seniorów. Niniejszy artyku³ ma na celu jedynie nawietlenie poruszanych na kartach W³óczêgi problemów, przede wszystkim w zakresie
interpretacji oraz rozumienia krajowoci, jak równie¿ rozwi¹zania trudnego
ówczenie konfliktu polsko-litewskiego, który nasili³ siê po w³¹czeniu w 1922 r.
Wileñszczyzny w granice odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Pocz¹tek tytu³u publikacji, czyli W poszukiwaniu syntezy, zosta³ przywo³any z jednego
z artyku³ów zamieszczonych na ³amach tego periodyku8, stanowi¹cego odpowied na niezwykle ciekawe przemylenia Micha³a Römera, rektora Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, dawnego rzecznika idei krajowej w jej
demokratycznym wariancie, opublikowane na szpaltach Przegl¹du Wileñskiego9.
2 Z. Jundzi³³, Z dziejów polskiej myli politycznej na ziemiach b. W. X. Litewskiego (Wspomnienia wileñskie), [w:] Prace zebrane, Alma Mater Vilnensis. Prace Spo³ecznoci Akademickiej
Uniwersytetu Stefana Batorego na obczynie, nr 5, Londyn 1958, s. 45.
3 Bor. [sygn. nierozwi¹zana], Krajowcy, Kurier Wileñski z 3 grudnia 1926, nr 280, s. 1;
T. Jac-ski [sygn. nierozwi¹zana], Charakter ruchu regionalistycznego, Kurier Wileñski
z 11 marca 1926, nr 57, s. 1; A. Patkowski, O zgodê wyrazów, Kurier Wileñski z 20 wrzenia
1928, nr 215, s. 1.
4 Od redakcji, G³os Wilna z 16 grudnia 1923, nr 1, s. 1; Krajowoæ a pañstwowoæ, cz. III,
G³os Wilna z 13 stycznia 1924, nr 3, s. 29.
5 Zob.: Kraj i naród, Przegl¹d Wileñski z 19 sierpnia 1923, nr 13, s. 12; O krajowoci,
Przegl¹d Wileñski z 18 maja 1927, nr 9, s. 23; B. Szyszkowski, Krajowcy a regionalici,
Przegl¹d Wileñski z 29 wrzenia 1934, nr 15, s. 34; Trzydziestolecie ideologii krajowej,
Przegl¹d Wileñski z 14 marca 1936, nr 5, s. 1; J. Duchnowski, Miasto walcz¹cego idea³u. Szkic
kierunków ideowych Wilna w czasach dawniejszych i teraniejszych, Lida 1938, s. 33.
6 A. Miller, Felieton zaczadzonego regionalisty, Wieczór Wileñski z 25 marca 1929,
nr 1, s. 2.
7 Cz. Mi³osz, Abecad³o Mi³osza, Kraków 1997, s. 17.
8 W poszukiwaniu syntezy, W³óczêga, styczeñ 1935, nr 1, s. 13.
9 M. Römer, Wilno i Pomorze. Synteza  dzie³em przysz³ych pokoleñ, Przegl¹d Wileñski
z 25 listopada 1934, nr 20, s. 14; na temat pogl¹dów rektora Uniwersytetu Witolda Wielkiego
w Kownie, wiele miejsca w swoich publikacjach powiêci³ wybitny uczony i badacz litewski
Rimantas Miknys, a tak¿e eksploruj¹cy ewolucjê myli politycznej Römera Jan Sawicki:
R. Miknys, op. cit., s. 8797; J. Sawicki, Od dwuszczeblowoci do dwoistoci litewsko-polskiej.
wiadomoæ narodowa Micha³a Römera, [w:] Wilno i Kresy Pó³nocno-Wschodnie, t. I: Historia
i ludzkie losy, pod red. E. Feliksiak i A. Mironowicza, Bia³ystok 1996, s. 127138.
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Publicyci W³óczêgi, szerz¹cy kult tradycji by³ego Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego, zaznaczali, i¿ krajowoæ stanowi³a swoist¹ postawê psychiczn¹,
a tak¿e pewien zespó³ najbardziej ogólnie rozumianych idea³ów politycznych, przez co ujmowana by³a niezwykle szeroko  jako ideologia polityczna.
Opiera³a siê na uczuciowym stosunku do przesz³oci i teraniejszoci, implikuj¹cym skutki polityczne in spe. Pisano: Idea krajowa  to pamiêæ o wysi³ku i walkach Witolda, o rozkwicie epoki Jagiellonów, o sztandarach litewskich posuwaj¹cych siê ku czarnomorskim brzegom. Idea krajowa  to
sugestia p³yn¹ca od murów naszych kocio³ów, od arkad starych gmachów
wileñskich. Idea krajowa  to wspomnienia s³awy dwiêcz¹ce w ciszy wileñskiego ¿ycia. Mog³a byæ interpretowana na dwa sposoby10. Pierwszy z nich
zak³ada³, ¿e krajowoæ oznacza³a jedynie przywi¹zanie do bli¿ej niezdefiniowanej uniwersalnej idei, [...] któr¹ pozostawi³y nam w spadku dzieje Wielkiej Litwy, dziêki czemu mo¿na by³oby j¹ ³¹czyæ z rozmaitymi programami
oraz zbli¿yæ ca³e spo³eczeñstwo do ówczesnego federalizmu krajowego11.
Druga egzegeza za zak³ada³a, i¿ sympatia do owej ogólnej idei wi¹za³a siê
z [...] marzeniem o wskrzeszeniu ca³okszta³tu stosunków minionej epoki,
przez co by³a w³aciwa za³o¿eniom konserwatyzmu spo³ecznego dawnego ziemiañstwa i nie zas³ugiwa³a na dalsz¹, g³êbsz¹ analizê12.
Ponadto koncepcja krajowa, uto¿samiana z dawn¹, wielk¹ ide¹ jagielloñsk¹ (ma³opolsk¹)13, opiera³a siê na niezmiennych, zasadniczych si³ach, które decydowa³y o historii by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i nie straci³y
na swojej aktualnoci. Charakteryzuj¹c te przes³anki, wskazywano na aspekt
indywidualny, to jest cz³owieka oraz warunki naturalne (przestrzeñ, przyrodê), w jakich on ¿y³14. Wyjaniaj¹c to za³o¿enie, dodawano, i¿ mocarstwowa si³a dawnej Litwy rozwinê³a siê w pierwszej kolejnoci dziêki d¹¿eniu do
opanowania znacznych obszarów wschodnioeuropejskiej równiny. Nastêpnie
jednostka, aby utrzymaæ dany stan posiadania oraz zachowaæ swój subiektywizm kulturalny, podjê³a siê obrony [...] przeciwko niweluj¹cym, ujednostajniaj¹cym wszystko si³om, które na nas uderza³y z bezbrze¿nych przestrzeni
10
11
12
13

S. Swianiewicz, Nasza krajowoæ, W³óczêga z 6 lipca 1932, nr 1, s. 4.
Ibidem, s. 3, 4.
Ibidem, s. 3.
Idem, Nasze stanowisko, W³óczêga, luty-marzec 1934, nr 2/3, s. 1; T. N.[agurski], Klub
W³óczêgów, W³óczêga z 6 lipca 1932, nr 1, s. 2; ideê jagielloñsk¹ postrzegano, jako wyraz [...]
cis³ego pojednania narodów, chc¹cych broniæ swojej niezale¿noci politycznej oraz indywidualnoci kulturalnej, przeciwko falom uderzaj¹cym z równiny, na której zachodnim cyplu siedzimy; patrz te¿: [A. Uziemb³o] M. Dowmunt, Litwa z Polsk¹, [bdmw], s. 9; J. Makowski, Kwestia
litewska. Studium prawne, Warszawa 1929, s. 57; niezwykle ciekawe pogl¹dy w tym zakresie,
przedstawi³a te¿ Konstancja Skirmuntt: K. Skirmuntt, Idea jagielloñska  a polityka kresowa,
Wilno 1925, s. 312; D. Szpoper, Krajowoæ i konserwatyzm  wokó³ myli i dzie³a dr Konstancji
Skirmunt (1851-1934), [w:] Wilno i wiat. Dzieje rodowiska intelektualnego, t. I, pod red.
E. Feliksiak i M. Lesia, Bia³ystok 2002, s. 200202.
14 T. Topor-W¹sowski, Idea jagielloñska dzisiaj, W³óczêga, kwiecieñ 1934, nr 4, s. 2.
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tej równiny15. W konsekwencji, Wielkie Ksiêstwo Litewskie poszukiwa³o
tak¿e pomocy na zewn¹trz, aby siê ostaæ, [...] wytrwaæ, [...] móc ¿yæ i rozwijaæ siê. Tak w³anie w 1569 r. zrodzi³a siê Rzeczpospolita Obojga Narodów
jako pañstwo narodowociowe, którego ka¿dy z dwóch cz³onów zachowa³ swoj¹ autonomiê wewnêtrzn¹, realizuj¹c przy tym wspólne cele16.
Zdaj¹c sobie sprawê, i¿ ówczesna sytuacja geopolityczna uleg³a zmianie,
twierdzono, i¿ tak definiowana idea jagielloñska, a tym samym krajowoæ nic
nie straci³a na swojej aktualnoci. Wymaga³a nie tylko przypomnienia, ale
tak¿e dostosowania do nowej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej. Mia³a
promieniowaæ ze stolicy by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego na obszary
z ni¹ s¹siaduj¹ce, jak te¿ staæ siê treci¹ zasadnicz¹ polskiego mitu pañstwowego17. Idea jagielloñska bowiem to najwiêksza tradycja przesz³oci
dziejowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, st¹d te¿ krzewienie jej niejako
zamieni³oby j¹ w ogromn¹ si³ê, psychologicznie ³¹cz¹c¹ ca³e spo³eczeñstwo,
a byæ mo¿e w przysz³oci tak¿e dawne czêci by³ego Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego w jedn¹ spójn¹ ca³oæ18 . Zdawano sobie jednoczenie sprawê
z faktu, i¿ ówczesna Polska znajdowa³a siê w innych granicach pañstwowych
w porównaniu do tych z XVI wieku. Wobec powy¿szego, treæ wewnêtrzna
idei jagielloñskiej powinna szanowaæ prawo ka¿dej nacji do w³asnej organizacji
pañstwowej, w ramach [...] wiêkszej ca³oci prawno-politycznej. Nie wolno
by³o jej sprowadzaæ do wizji dawnego pañstwa polsko-litewskiego19. Argumentowano: St¹d pochodzi wiele nieporozumieñ, fa³szywych s¹dów i zbêdnych
insynuacji. Nam chodzi nie o pojêcie historycznego pañstwa Jagiellonów, ale
o pojêcie pañstwowej idei jagielloñskiej20. Krytykowano tym samym Przegl¹d Wileñski, który skupia³ siê jedynie na problemach cile okrelonego
terytorium, zacieniaj¹c jednoczenie interpretacjê i zasiêg koncepcji krajowej. Poprzez takie dzia³ania, jak dodawano, stawa³ siê periodykiem s³awi¹cym regionalizm21, który stanowi³ jedynie ruch o charakterze kulturalnym.
Jak to ujmowano, regionalizm, [...] to tkaniny ludowe, [...] gwara, pieni,
podania i zwyczaje miejscowe, to na terenie Wilna Romer-Ochenkowska
i Wo³³ejko22.
15
16
17

S. Swianiewicz, Nasze stanowisko..., s. 1.
T. Topor-W¹sowski, op. cit., s. 2.
Ibidem, s. 12; Pierwszy rok nowej epoki, W³óczêga, Wilno, XII 1935  I 1936, nr 51,
s. 1; interesuj¹ce jest to, i¿ fundament pod ów mit mia³ wykopaæ obóz pi³sudczykowski. Do
tego niezbêdne by³o tak¿e rozwijanie potêgi mocarstwowej Polski. Pisano: Marzenie o wspólnym realizowaniu tej potêgi przez Polskê oraz s¹siednie narody, stanowi [...] zasadnicz¹ treæ
idei jagielloñskiej; Nowy Rok, W³óczêga, styczeñ 1934, nr 1, s. 1.
18 Po¿egnanie opuszczaj¹cego Wilno Pu³k. Stachiewicza, W³óczêga, lutymarzec 1934,
nr 2/3, s. 34; S. Swianiewicz, Nasza krajowoæ..., s. 3.
19 T. Topor-W¹sowski, op. cit., s. 2.
20 Ibidem, s. 23.
21 S. Swianiewicz, Nasze stanowisko..., s. 2.
22 Ibidem, s. 3.
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Dlatego te¿, aby krajowoæ uzyska³a definicjê sensu largo, stwierdzono,
wyra¿aj¹c przy tym imperializm ideowy Wilna, i¿ nale¿a³o uczyniæ z niej
wspóln¹ ideê ca³ej Polski, pañstw ba³tyckich, Ukrainy i Bia³orusi, a nie
tylko samego Wilna23. Dziêki temu pañstwo polskie mia³o staæ siê federacyjn¹ Rzeczpospolit¹ narodów na wschodzie Europy, gwarantuj¹c¹ niepodleg³oæ ww. pañstw, wystêpuj¹c¹ przeciwko nacjonalizmom, g³ównie polskiemu,
litewskiemu, bia³oruskiemu i ¿ydowskiemu, a tak¿e stoj¹c¹ na stra¿y bezpieczeñstwa permanentnie zagro¿onego ze strony Niemiec i Rosji24. Wyobra¿ano sobie, ¿e przy wspólnym wysi³ku Polski, Ukrainy, Litwy oraz pañstw
ba³tyckich zostanie stworzona w Europie rodkowej nowa potêga mocarstwowa, która mog³aby zawa¿yæ na losach wiata. Tym samym federalizm
wschodnioeuropejski w kontekcie ówczesnych k³opotów miêdzynarodowych,
jak podkrelano, stawa³ siê aktualny jak nigdy dot¹d. Móg³ byæ tak¿e swoistym panaceum na europejsk¹ niemoc w politycznym zorganizowaniu siê,
maj¹c za wzorcowy przyk³ad kantony szwajcarskie. Argumentowano: Gdyby
na terenach dawnego W.[ielkiego] Ks.[iêstwa] Litewskiego oraz na terenach
polskich i ukraiñskich zapanowa³y stosunki narodowociowe podobne do
szwajcarskich, moglibymy siê staæ powa¿nym wspó³czynnikiem organizowania siê wiata cywilizacji zachodniej, jak równie¿ wspó³twórcami ruchu antynacjonalistycznego25.
23 S. Swianiewicz, Nasze stanowisko..., s. 2; Klub idzie do dalszej pracy, W³óczêga, padziernik 1934, nr 7, s. 1; T. Topor-W¹sowski, op. cit., s. 3.
24 T. N.[agurski], Has³a wspó³czesnej Polski, W³óczêga, marzec 1936, nr 3, s. 1; idem,
Klub W³óczêgów..., s. 2; T. Topor-W¹sowski, op. cit., s. 2; S. Wys³ouch, Zaczarowane ko³o,
W³óczêga, kwiecieñ 1933, nr 7, s. 1, który w mocnych s³owach uzasadnia³: Trzeba sobie po
prostu powiedzieæ, ¿e na nacjonalizm we wszelkich jego odcieniach miejsca [...] nie ma. Kto nie
umie siê zdobyæ na szacunek i dobr¹ wolê w stosunku do Bia³orusina, Litwina, ¯yda lub
Ukraiñca, ten nie ma prawa reprezentowaæ pañstwa polskiego na terenach przez tê ludnoæ
zamieszkiwanych.
25 S. Swianiewicz, Nasza krajowoæ..., s. 3; T. N.[agurski], Klub W³óczêgów..., s. 2;
H. Zabielski, PANBA£TYKA, W³óczêga z 6 lipca 1932, nr 1, s. 7; Dok¹d idzie Litwa, W³óczêga, luty 1936, nr 2, s. 1; Idea Zwi¹zku Ba³tyckiego..., W³óczêga, kwiecieñ 1934, nr 4, s. 1213;
S. Swianiewicz, Zagadnienie solidarnoci ba³tyckiej, W³óczêga, majczerwiec 1934, nr 56,
s. 3; Pierwszy rok nowej epoki..., s. 2. Z jednej strony d¹¿ono do stworzenia federacji polskolitewsko-bia³orusko-ukraiñskiej, która w póniejszym czasie gwarantowa³aby udzia³ w wielkiej
paneuropejskiej rodzinie narodów. Z drugiej za pojawi³a siê te¿ koncepcja polityczno-ekonomiczna zawi¹zania Zwi¹zku Pan-Ba³tyckiego (Pan-Ba³tyka), z³o¿onego z Polski, Estonii, £otwy
i Litwy. Owa idea by³a uwa¿ana za przysz³ociow¹, stanowi¹c¹ wyraz pokoju Wschodu
i platformê ochrony partykularnych interesów, a tak¿e przyczyniaj¹c¹ siê do rozwoju gospodarczego wszystkich pañstw wchodz¹cych w sk³ad Pan-Ba³tyki. Jednak¿e ju¿ na samym pocz¹tku,
wydawa³o siê, i¿ owa inicjatywa nie mia³a jakichkolwiek szans na powodzenie, z uwagi na
blokowanie udzia³u Polski w Zwi¹zku przez Litwê, która nie mog³a pogodziæ siê z utrat¹ Wilna,
za opinia publiczna [...] wychowana w antypolskiej atmosferze z trudnoci¹ siê prze³amuje.
Obok tych dwóch propozycji, postulowano tak¿e, stworzenie pod egid¹ Polski, zgrupowania
pañstw ba³tyckich oraz skandynawskich; zob.: T. Nagurski, Zwi¹zek Skandynawsko-Ba³tycko-Polski. Na marginesie projektu Lindhagena, W³óczêga, lipiec 1933, nr 10, s. 36.
26 S. Swianiewicz, Nasze stanowisko..., s. 1; Klub W³óczêgów, Rezolucja powziêta na 198-em
zebraniu Klubu W³óczêgów z dnia 17 I 1936 r., W³óczêga, luty 1936, nr 2, s. 2; Nowy Rok ,
s. 1; Pierwszy rok nowej epoki..., s. 1.
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Niew¹tpliwie dla urzeczywistnienia tego celu potrzebna by³a silna Polska, która sta³aby siê orodkiem krystalizacyjnym, mocarstwowym oraz
wzbudza³aby zaufanie u innych pañstw26. Osi¹gniêcie tego stanu rzeczy by³o
mo¿liwe poprzez przeprowadzenie jak najszerszej syntezy ogólnopañstwowych celów z konkretn¹ rzeczywistoci¹ miejsca i czasu oraz dokonanie
zmian w fundamencie stosunków wewnêtrznych27. Nale¿a³o tak¿e zerwaæ
z wiar¹ w legendy, dawnym wychowaniem narodowym, gdzie istnia³y ogromne pok³ady szowinistyczne  sprzeczne notabene z misj¹ dziejow¹, a skupiæ
siê na realizacji zasady interesu pañstwa, wyrobieniu poród spo³eczeñstwa
karnoci wobec dyscypliny oraz szacunku dla autorytetów28. Pañstwo polskie, aby mog³o uzyskaæ miano potêgi mocarstwowej, musia³o wynaleæ remedium dla wyjcia z marazmu, zapaci gospodarczej ziem wschodnich,
a tak¿e przyczyniæ siê do przywi¹zania innych narodowoci do pañstwowoci polskiej, gwarantuj¹c im przy tym prawo do w³asnej kultury i edukacji
w rodowitym jêzyku, zgodnie z has³em wolni z wolnymi, równi z równymi29. Konkludowano: Polska dzisiejsza jest wysp¹, dooko³a której szaleje
psychoza superimperializmu i supernacjonalizmu. Polska musi pozostaæ nadal wysp¹, na której kwitnie czeæ dla wolnoci. Nie tej, co w swawolê
i bez³ad siê przeradza lub s³u¿y za parawan dla wyzysku i nadu¿yæ, lecz tej,
co w ¿yciu zbiorowym w ka¿dym cz³owieku jego boski pierwiastek ka¿e
szanowaæ, co dla rozwoju twórczych walorów ka¿dej ludzkiej indywidualnoci
drogê otwiera30. Dodatkowo, niezbêdne by³y odwa¿ne ogólnopañstwowe
dzia³ania w sferze politycznej i doprowadzenie do g³êbokiej przemiany psychologicznej w spo³eczeñstwie. W tym ostatnim bowiem tkwi³y pierwiastki
apatii, nacjonalizmu oraz braku umiejêtnoci w skoordynowaniu wszystkich,
wspólnych wysi³ków31. W pe³nych nadziei s³owach, pisano: Mamy to g³êbokie przekonanie, ¿e tworzy siê nowa Polska, zdolna do kontynuowania tego,
co w tradycjach dawnej Rzeczypospolitej polsko-litewsko-ruskiej by³o najwiêkszym i najszlachetniejszym32.
Wiele miejsca na kartach W³óczêgi powiêcono tak¿e stosunkom polsko-litewskim, apeluj¹c o jak najszybsze za¿egnanie konfliktu miêdzy Polsk¹
a Litw¹, na jaki sk³ada³ siê spór sensu stricto dotycz¹cy Wilna (sprawa
wileñska) oraz antagonizm sensu largo w relacjach Polski i Litwy (sprawa
litewska). Ustosunkowuj¹c siê do pierwszego z problemów, zaznaczano, i¿
27 S. Wys³ouch, Wszechpotê¿ny centralizm i biurokracja, W³óczêga, listopad 1932, nr 2,
s. 1; Klub idzie do dalszej pracy , s. 1; zob.: Cz. Bobrowski, Centralizm, W³óczêga,
majczerwiec 1933, nr 89, s. 12.
28 S. Swianiewicz, Nasze stanowisko..., s. 2; Klub W³óczêgów, Owiadczenie, W³óczêga,
marzec 1933, nr 6, s. 18; Klub idzie do dalszej pracy..., s. 1.
29 T. N.[agurski], Klub W³óczêgów..., s. 2.
30 Pierwszy rok nowej epoki..., s. 2.
31 Klub idzie do dalszej pracy..., s. 1; T. N.[agurski], Has³a wspó³czesnej Polski..., s. 1.
32 S. Swianiewicz, Nasze stanowisko..., s. 2.
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swoisty hamulec w realizacji konstruktywnego dialogu, stanowi³a tak zapalna sprawa Wilna  symbolu litewskiej jednoci narodowej33. Zaznaczano, ¿e
Republika Litewska ze stolic¹ w Kownie wyczekiwa³a tylko momentu, kiedy
kwestia wileñska ponownie stanie na forum rozstrzygniêæ miêdzynarodowych. Ponadto interpretowana by³a ona, przypominaj¹c na ³amach pisma
dawny i ówczesny prawdziwie litewski upór, jako zagadnienie bytu lub
niebytu ca³ego pañstwa34. Ukazuj¹c pewn¹ propozycjê wyjcia z tego status
quo, proponowano, aby dawny gród Giedymina sta³ siê na zasadzie wzajemnoci orodkiem kulturalnym nie li tylko Polaków, ale tak¿e narodów ba³tyckich oraz odrodzeniowego ruchu bia³oruskiego. W idei tej nawi¹zywano do
dawnej koncepcji austromarksistów dotycz¹cej kulturalnej autonomii personalnej, rozwiniêtej nastêpnie przez znanego adwokata wileñskiego i krajowca-demokratê Tadeusza Wróblewskiego35. Uzasadniano: Mniejszoci te winny korzystaæ z jednej i drugiej strony granicy z autonomii kulturalnej. Jest
to zgodne z ca³¹ histori¹ stosunków polsko-litewskich36. Wyra¿ono równie¿
¿yczenie, aby w Wilnie zamieszkiwa³a wiêksza iloæ Litwinów, dla których
stworzono by dodatkowe miejsca pracy, w szczególnoci dla inteligencji. Ich
obecnoæ przyczyni³aby siê te¿ do o¿ywienia dzia³alnoci konkurencyjnej
z Kownem w [...] dziele tworzenia podstaw odrodzonej kultury narodowej
litewskiej. Uwa¿ano bowiem, i¿ jedynie poprzez zgodn¹ wspó³pracê mo¿na
by³o odbudowaæ zaufanie, zatracone wskutek pope³nionych b³êdów przez ka¿d¹ ze stron37. W innym miejscu zaznaczono, ¿e dawna stolica Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego nie powinna zatraciæ ducha i kultury polskiej, dziêki
której niegdy osi¹gnê³a apogeum swojego rozkwitu. Wilno mog³oby siê staæ
jednoczenie stolic¹ duchow¹ krajów od Ba³tyku niemal do Morza Czarnego
i na wschód do Smoleñska, gdy¿ [...] powsta³e z wielkiej idei jagielloñskiej,
winno byæ trzeci¹ stolic¹, najwiêkszym monumentem i baz¹ ekspansji polskiego ducha w kierunku naturalnego rozwoju pañstwa38. Wilnianie w porównaniu do mieszkañców innych miast pañstwa polskiego, posiadali [...] znacznie
33
34

Przegl¹d Wileñski..., W³óczêga, luty-marzec 1934, nr 2/3, s. 6.
H. Zabielski, Wilno  synonim Litwy Historycznej, W³óczêga, Wilno, listopad 1932,
nr 2, s. 3; Dok¹d idzie Litwa..., s. 1.
35 Zob.: D. Staliûnas, op. cit., s. 104107.
36 Dok¹d idzie Litwa..., s. 1; patrz: Pierwszy rok nowej epoki..., s. 2; Ostatni W³óczêga
[sygn. nierozwi¹zana], Wileñski dostêp do morza, W³óczêga z 6 lipca 1932, nr 1, s. 12;
R. Danowski, Szko³a powszechna na Wileñszczynie, W³óczêga, kwiecieñ 1933, nr 7, s. 4; zob.:
P. D¹browski, op. cit., s. 68; niejako na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w podobnym tonie
zosta³a utrzymana polsko-litewska deklaracja wspó³pracy i przyjani, podpisana na pocz¹tku
1939 r. przez przedstawicieli Klubu Demokratycznego w Wilnie z reprezentantami spo³eczeñstwa litewskiego.
37 W poszukiwaniu syntezy..., s. 3; patrz: T. N.[agurski], Has³a wspó³czesnej Polski..., s. 1;
K. Górski, Inteligencja a komunizm, W³óczêga, marzec 1936, nr 3, s. 2.
38 A. Forkiewicz, Wilno funkcjonalne, W³óczêga, marzec 1936, nr 3, s. 4; L. Leczycki,
O rewizjê wiatopogl¹du Polaków zagranic¹, W³óczêga, listopad 1932, nr 2, s. 7; patrz te¿:
I. Jaworski, Zarys dziejów Wilna, Wilno 1929, s. 29; 30.
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g³êbszy zmys³ historyczny, hart ducha, [...] silniejsze poczucie misji dziejowej Polski, a tak¿e wiarê w wype³nienie i zwyciêstwo testamentu jagielloñskiego39.
W przedmiocie ówczesnych relacji polsko-litewskich in genere (sprawa
litewska) nie zgadzano siê natomiast z lansowanym przez Litwinów has³em:
Litwa tylko dla Litwinów mówi¹cych po litewsku, przez co wyrzekali siê
ca³ego dorobku kulturalnego dziejów w jej polskiej szacie. Oczywicie nie
odmawiano Litwinom prawa do oparcia swojej to¿samoci na m³odej kulturze narodowej, ale nie mog³o siê to odbyæ kosztem autochtonicznej ludnoci
polskiej, która mia³a historyczne i moralne prawo do pozostania oraz kulturalnego rozwoju na ziemiach by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego40. Konkludowano: [...] polskoæ na ziemiach Litwy ma niewzruszon¹, mocn¹ postawê moraln¹ pod sob¹ w ca³ej historii. Polskoæ w Litwie nie jest pasierbem,
a prawowitym dziedzicem przesz³oci, ukutej wespó³ z narodem litewskim [...].
¯adna indywidualnoæ etniczna nie ma prawa zaprzepaszczaæ swego dorobku, tym bardziej, gdy dorobek ten przyszed³ drog¹ uczciw¹, drog¹ spokojnej
ewolucji, bez przemocy i gwa³tu nad kimkolwiek . St¹d te¿: W naszym
poczuciu moralnym nie jestemy wiêc rabusiami cudzego mienia i posiadamy
g³êbokie poczucie s³usznoci naszego stanowiska w dziedzinie najistotniejszej
¿ycia zbiorowego  moralnej. Nie mamy siê czego wstydziæ41.
Wobec powy¿szych argumentów, raz jeszcze apelowano o dialog i zgodê.
Aby uda³o siê to osi¹gn¹æ, spo³eczeñstwo obydwu pañstw musia³o [...] skruszyæ mur wzajemnych nienawici, uprzedzeñ, sporów, zakorzenionych w ich
wiadomoci42. By³a to koniecznoæ, jak podkrelano, osi¹gniêcie której mog³o
nast¹piæ w drodze [...] obustronnego uwiadomienia wspólnoci interesów
oraz zrealizowania wspólnych zadañ dziejowych43. Wykluczone zosta³y tym
samym wszelkie dzia³ania zbrojne oraz mediacja dyplomatów, nazywanych
k³amcami oraz oszustami44. Dodatkowo, gdy owa machina polityczna
i prawna ca³kowicie zawiod³a, wci¹¿ pozostawa³y normy etyczne. One
39 Wilno jest miastem..., W³óczêga, padziernik 1934, nr 7, s. 5; H. Zabielski, Cele
i zadania polskiej emigracji z Litwy, W³óczêga, grudzieñ 1932, nr 3, s. 7.
40 Zob.: W. Wielhorski, Marsza³ek Pi³sudski a Litwa, W³óczêga, grudzieñ 1935  styczeñ
1936, nr 51, s. 4.
41 G. [sygn. nierozwi¹zana], Do Litwinów, W³óczêga, grudzieñ 1933, nr 12, s. 4, który
uzasadnia³, i¿ obecnoæ Polaków na ziemiach litewsko-bia³oruskich w XIII oraz XIV wieku,
mia³a charakter dobrowolny i pokojowy. Polskoæ przybywa³a tam za wiedz¹ i wol¹ gospodarzy i tym samym [...] zespoli³a siê z nimi wêz³ami wielowiekowej g³êbokiej mi³oci. Odrzucanie przez Litwinów wszelkich propozycji porozumienia siê, zdaniem autora, przyczyni³o siê do
buntu gen. Lucjana ¯eligowskiego, bêd¹cego ostatnim zajazdem na Litwie.
42 Ostatni W³óczêga [sygn. nierozwi¹zana], op. cit., s. 12.
43 Najzupe³niej miarodajne ród³a..., W³óczêga, lutymarzec 1934, nr 2/3, s. 2.
44 Ostatni W³óczêga [sygn. nierozwi¹zana], op. cit., s. 12; T. Nagurski, Wilno, Kowno,
K³ajpeda, W³óczêga, majczerwiec 1933, nr 89, s. 4; S. Swianiewicz, Zagadnienie solidarnoci ba³tyckiej..., s. 4.
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w pewnym sensie mog³y staæ siê fundamentem w budowie gmachu zgody
miêdzy obydwoma narodami. Pisano: Idea etyczna w stosunkach miêdzynarodowych walczy o swe prawa na wszystkich obszarach myli politycznej.
Normy etyki miêdzynarodowej kodyfikuj¹ siê coraz doskonalej i domagaj¹
przestrzegania w ¿yciu45.
Z jednej strony, zdawano sobie sprawê z faktu, i¿ po uchwale inkorporacyjnej z 1922 r. Polacy niejako spoczêli na laurach, poniewa¿ s¹dzili, i¿
uzyskali to wszystko, o czym marzyli, byæ mo¿e wiedz¹c przy tym, ¿e odby³o
siê to kosztem dawnej zgody z tak bliskim ongi narodem litewskim. Stan
hipnozy, jaki nast¹pi³, by³ jedn¹ z g³ównych przyczyn braku chêci rozwik³ania sprawy litewskiej, rozumianej szerzej od wileñskiej46. Konkludowano:
I taki stan jest we wszystkim, co kiedy narody polski i litewski ³¹czy³o.
Dzi, wszystko co mog³o ³¹czyæ  dzieli; co mog³o byæ pomostem porozumienia
 jest przepaci¹ nie do przebycia. Z dniem ka¿dym, z ka¿d¹ rocznic¹ jestemy coraz dalsi od mo¿liwoci porozumienia z narodem, tak bliskim by³ nam
przed laty47. Z drugiej za strony, Polacy wci¹¿ nie rezygnowali ze swoich
mocarstwowych aspiracji48. Jak zaznaczano bowiem na szpaltach W³óczêgi,
niepodleg³oæ pañstwa litewskiego by³a mo¿liwa wy³¹cznie w oparciu o siln¹
Polskê, scalaj¹c¹ m.in. kraje ba³tyckie i bêd¹c¹ swoistym buforem bezpieczeñstwa przeciwko agresywnym dzia³aniom Niemiec i Rosji49. W tym kontekcie dyferencjacji argumentowano dalej: Przecie¿ w gruncie rzeczy czo³owi
politycy litewscy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e Litwa dopóty jest bezpieczna,
dopóki mocna jest stra¿ polska nad doln¹ Wis³¹. Silna Polska broni Litwy
równie¿ od Wschodu. Jak¹¿ niekonsekwencj¹ polityczn¹ jest wobec tego d¹¿noæ do os³abienia Polski przez popieranie ruchu ukraiñskiego50.
Równie niezwykle interesuj¹ce rozwi¹zanie zatargu polsko-litewskiego,
do którego ustosunkowali siê publicyci W³óczêgi, przedstawi³ pod koniec
1934 r. na ³amach Przegl¹du Wileñskiego Micha³ Römer51. W artykule
zatytu³owanym Wilno i Pomorze. Synteza  dzie³em przysz³ych pokoleñ Römer
zauwa¿y³, ¿e kwestia Wilna-Kowna, która nie zosta³a rozstrzygniêta po 1922 r.,
stanowi³a swoisty spadek z dobrodziejstwem inwentarza dla przysz³ych
pokoleñ. Ten zatarg wileñsko-kowieñski powsta³ z rozdwojenia psychiczne45
46
47
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50
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Przegl¹d Wileñski..., W³óczêga, lutymarzec 1934, nr 2/3, s. 6.
H. Zabielski, Wilno  synonim Litwy Historycznej..., s. 34.
Ibidem, s. 4.
W. Wielhorski, op. cit., s. 4.
Zob.: S. Swianiewicz, Zagadnienie solidarnoci ba³tyckiej..., s. 3.
Dok¹d idzie Litwa..., s. 1.
R. Miknys, op. cit., s. 90; 9295; 97; P. D¹browski, Rozpolitykowane miasto. Ustrój
polityczny pañstwa w koncepcjach polskich ugrupowañ dzia³aj¹cych w Wilnie w latach 19181939,
Gdañsk 2012, s. 182; Römer ostatecznie opowiedzia³ siê za etnograficznym pañstwem litewskim. Jedynie w nim móg³ zachowaæ siê oryginalny charakter tego »kraju«. Nasilona krytyka
obozu krajowego, do którego bez w¹tpienia nale¿a³ Römer, jak zauwa¿y³ Rimantas Miknys,
rozpoczê³a siê od 1919 r.
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go dwóch procesów dziejowych, to jest zrodzonego w Wilnie starszego polonizacyjnego oraz opartego na [...] prastarych czynnikach pod³o¿a narodowego,
m³odszego odrodzeniowego w Kownie. Pierwszy z nich ponosi³ ca³¹ odpowiedzialnoæ za tragediê w relacjach polsko-litewskich52. Römer argumentowa³:
Z tego to obozu  nie z Polski w³aciwej  wysz³a inicjatywa tego przes¹dzenia losów pañstwowych Wilna, która dokona³a rozdwojenia formalnego kraju. Z niego wyszed³ ten, który tego dzie³a imieniem Polski dokona³. Po czym
dodawa³: Po obu stronach kordonu [w Wilnie i w Kownie  przyp. autora]
jest ¿al i têsknota do zbli¿enia, do zasypania rowu, do  zjednoczenia. Trudno
bez bólu rozerwaæ to, co przez wieki by³o zros³e. Ból jest i bêdzie. Obie strony
wini¹ siê wzajemnie, korzysta za  trzeci53. W tej nieco pesymistycznej
wizji, zdaniem Römera, nie by³o jakiejkolwiek szansy na porozumienie
z udzia³em tych osób, które doprowadzi³y do owego rozdarcia54. Mia³ na
uwadze ówczesne pokolenie krajowców, ³¹cznie z ich [...] sentymentem ¿alu
i têsknoty, z ca³ym baga¿em ich ideologii, prowadz¹cym finalnie do owego
rozdwojenia55. To na nie spada³a, jak stwierdzono na szpaltach W³óczêgi,
odpowiedzialnoæ za postawienie wysokiego muru, który oddzieli³ dawny
gród Giedymina od Republiki Litewskiej ze stolic¹ w Kownie. Dodawano
równie¿, i¿ pokolenie to, d¹¿¹ce do restytucji dawnej jednoci, by³o niejako
przesi¹kniête tradycjami wspólnej polsko-litewskiej pañstwowoci. Dlatego
te¿ patyna czasu musia³aby pokryæ wspomnienia o nich56.
Z wiêkszoci¹ te¿ Römera zgadza³ siê organ prasowy Klubu W³óczêgów
Seniorów. Przyznano bowiem, ¿e krajowcy nie byli bez winy wobec litewskiej pracy pañstwowotwórczej, pope³niaj¹c przy tym szereg b³êdów i zaniedbañ. Ich naprawa wymaga³a wielu wysi³ków oraz du¿ego samozaparcia
siê. Jednak¿e, paradoksalnie, to w³anie dziêki owej têsknocie i sentymentom tego pokolenia Józefowi Pi³sudskiemu uda³o siê odeprzeæ atak bolszewików, przez co spo³eczeñstwo Wilna nie musi [...] wys³uchiwaæ odczytów
o wy¿szoci »rosyjskiej proletariackiej kultury«57. Ponadto dawni krajowcy wielokrotnie wyci¹gali d³oñ w stronê Litwinów, licz¹c na dialog i w ostatecznoci porozumienie siê. Ci jednak odrzucali wszystkie kierowane supozycje, uwa¿aj¹c Polaków za [...] obiekt swoich nacjonalistycznych eksperymentów58.
Dlatego te¿ owe pokolenie (zawalidrogi, pokolenie bez syntezy, ci,
których g³owy ju¿ zdobi siwizna i ³ysina) musia³o zejæ z areny ¿ycia ziemskiego, a wówczas ich mieræ sta³aby siê swoistym b³ogos³awieñstwem
52
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W poszukiwaniu syntezy..., s. 1; M. Römer, op. cit., s. 1.
M. Römer, op. cit., s. 1.
Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 2.
W poszukiwaniu syntezy..., s. 1-2.
Ibidem, s. 1; zob.: S. Swianiewicz, Zagadnienie solidarnoci ba³tyckiej..., s. 4.
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oczyszczenia59. Do realizacji kolejnych wyzwañ nale¿a³o braæ [...] ludzi nowych, gdy¿ starzy wodzowie swych metod i uprzedzeñ nie zapominaj¹60.
Nowe pokolenie, wyzbyte wszelkich sentymentów i ca³ego balastu uczuciowego têsknoty do zjednoczenia, byæ mo¿e by³oby w stanie nawi¹zaæ dialog
polsko-litewski oraz oprzeæ wzajemne relacje na bie¿¹cych interesach, zapocz¹tkowuj¹c tym samym d³u¿sz¹ kooperacjê. Powsta³aby sytuacja, [...]
gdy Polak wileñski z takim samym uczuciem obojêtnoci bêdzie stawa³ wobec
pomników potêgi wielko-litewskiej, z jakim Niemiec wroc³awski staje wobec
pami¹tek piastowskich; gdy ¯mudzin tak samo zacznie myleæ o Wilnie, jak
Polak wspó³czesny myli o Wroc³awiu; gdy miêdzy ludmi z obydwu czêci
dawnej Litwy wytworzy siê poczucie zupe³nej obcoci61.
Römer s¹dzi³, ¿e Polska i Litwa posiada³y wspólne interesy na Morzu
Ba³tyckim, które mog³yby, tak jak w przesz³oci, tak¿e i w przysz³oci, przyczyniæ siê do zawi¹zana nowej epoki solidaryzmu we wzajemnych relacjach
obydwu pañstw, opartej na ochronie swojego stanu posiadania62. Jedynie ów
solidaryzm bazuj¹cy na realizmie, a nie ¿adne ja³owe traktaty kowieñskowileñskie zawierane przez dawne pokolenie, zawa¿y³by na pokojowym, solidarnym, sprawiedliwym i maj¹cym na uwadze cele ogólnospo³eczne rozwi¹zaniu kwestii wileñskiej. Konkludowa³: Solidaryzm nie mo¿e oczywicie
polegaæ na stopniowym szarpaniu mniejszego i s³abszego na rzecz wiêkszego
i silniejszego, albowiem na tej drodze z mniejszego niebawem nic nie zostanie i tymi metodami osi¹ga siê nie solidaryzm, jeno zgo³a co wrêcz przeciwnego63. W odpowiedzi na te rozwa¿ania publicyci W³óczêgi, ponownie
uznali, i¿ rozwi¹zanie konfliktu polsko-litewskiego, asumpt do syntezy i jednoczenie odbudowanie si³y scalaj¹cej Polskê i Litwê musi wyjæ z samego
Wilna  dawnego synonimu Litwy historycznej64, a wiêc miejsca, w którym
narodzi³a siê przyczyna sporu. Stolica by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego nie mog³a byæ obiektem jakichkolwiek przetargów i ¿¹dañ, gdy¿ mia³a
prawo decydowania o swoim losie. Jednoczenie miasto nad Wili¹ musia³o
odzyskaæ minione znaczenie ekonomiczne i si³ê65. Tam w³anie mia³a naro59
60
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Ibidem, s. 1; M. Römer, op. cit., s. 2.
M. Römer, op. cit., s. 2.
W poszukiwaniu syntezy..., s. 2.
M. Römer, op. cit., s. 3; W poszukiwaniu syntezy..., s. 1; Ostatni W³óczêga [sygn. nierozwi¹zana], op. cit., s. 12; S. Swianiewicz, Zagadnienie solidarnoci ba³tyckiej..., s. 3; identyczny
pogl¹d wyra¿ony zosta³ tak¿e na ³amach W³óczêgi. Podkrelono przy tym, i¿ brak porozumienia móg³ przyczyniæ siê do opanowania obszarów morskich przez Rosjê lub Niemcy.
63 M. Römer, op. cit., s. 4.
64 H. Zabielski, Wilno  synonim Litwy Historycznej..., s. 3.
65 Ostatni W³óczêga [sygn. nierozwi¹zana], op. cit., s. 12; T. Nagurski, Wilno, Kowno,
K³ajpeda..., s. 4; zob.: T. Nagurski, Wileñskie potrzeby handlu zagranicznego, W³óczêga, grudzieñ 1933, nr 12, s. 78; Nowy Rok..., s. 1, gdzie pisano: [ ] jest to praca mozolna, naje¿ona
ogromnymi trudnociami, wymagaj¹ca przepracowania ca³ego szeregu zagadnieñ, ale wytrwaæ
w niej musimy!.
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dziæ siê myl o wspomnianym przez Römera solidaryzmie ba³tyckim polsko-litewskim.
Propozycje Micha³a Römera oraz postulaty W³óczêgi stanowi³y fundament, na którym mo¿na by³o oprzeæ plan u³o¿enia obopólnych relacji polsko-litewskich. Jednak¿e to, co wyra¿ano na kartach prasy, nie zawsze
korespondowa³o z rzeczywistym stanem rzeczy oraz realnymi mo¿liwociami w zawarciu tak upragnionego porozumienia.

Summary
In search of the synthesis. Krajowoæ and trying to find
an optimal output for resolving the Polish-Lithuanian conflict
in the interwar period on the pages of Vilnius W³óczêga (19321936)
Key words: Vilnius, the former Grand Duchy of Lithuania, krajowoæ (native), W³óczêga
(Tramp).

Columnists of W³óczêga rampant worship tradition of the former
Grand Duchy of Lithuania, marked that krajowoæ was the kind of mental
attitude. Was extremely widely recognized as a political ideology. Based on
the emotional relationship to the past and present, implying political consequences for the future. Moreover, the krajowa idea, identified with the old,
big Jagiellonian idea, based on the unchangeable, fundamental forces that
determined the history of the former Grand Duchy of Lithuania. Realizing
that the geopolitical situation has changed, claimed that so defined the
Jagiellonian idea and krajowoæ, nothing lost on your news. Required not
only the record, but also to adapt it to the new socio-political reality. In the
context of the Polish-Lithuanian relations, called for a quick resolve the
conflict between the Polish and Lithuania, which consisted of a dispute
concerning Vilnius (case of Vilnius) and wider antagonism in the relationship Polish and Lithuanian (case of Lithuanian).
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Jerzy Karol Panejko (18861973)
 zarys biografii

Profesor Jerzy Karol Panejko na trwa³e zapisa³ siê w historii polskiej
myli administracyjnej. Mimo ¿e z ró¿nych wzglêdów uleg³ pewnemu zapomnieniu, to prezentowane przez niego pogl¹dy s¹ w dalszym ci¹gu ¿ywe
i istotnie oddzia³uj¹ na doktrynê prawnicz¹ oraz znacz¹co wp³ywaj¹ na legislacjê i judykaturê. W polskiej literaturze prawniczej uchodzi za klasyka
w przedmiocie samorz¹du europejskiego. Nie bez powodu jest nazywany
ojcem pañstwowej teorii samorz¹du i w niemal ka¿dym kursowym podrêczniku prawa komunalnego poddaje siê analizie jego oryginalne stanowisko
w kwestii prawnej istoty samorz¹du. Jest on równie¿ doæ czêsto przywo³ywanym autorem w monografiach i rozprawach naukowych. Jego pogl¹d, bêd¹cy pok³osiem sporu naukowego z Tadeuszem Bigo, wywiera istotny wp³yw
na postrzeganie samorz¹du. Znany jest w Polsce przede wszystkim jako
autor z okresu miêdzywojennego, mimo ¿e tworzy³ tak¿e w latach póniejszych za granic¹, w szczególnoci w Monachium.
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Jerzy Panejko swoje ustalenia poczyni³, stosuj¹c metodê analityczn¹
 indukcji funkcjonalnej. Jak pisa³ jego uczeñ, Jerzy Starociak (19141974):
Dla posiadania prawid³owego pogl¹du na ka¿d¹ instytucjê prawn¹ nie wystarczy opieranie siê tylko o samo »istnienie« przepisu. Trzeba znaæ jego
stosowanie, trzeba znaæ równie¿ samo funkcjonowanie instytucji. Jest to
metoda pozwalaj¹ca uzyskaæ rzeczywisty, realny obraz badanej instytucji
prawnej1.
W swoich dociekaniach J. Panejko wychodzi³ z za³o¿eñ szko³y kelsenowskiej. Warto zauwa¿yæ, ¿e by³ inicjatorem polskiej edycji i autorem przedmowy do pracy Hansa Kelsena (18811973) pt. Podstawowe zagadnienia nauki
prawa pañstwowego2. Tak¿e twórcy szko³y krakowskiej (z której siê wywodzi³), jego patroni naukowi: W³adys³aw L. Jaworski (18651930) i Kazimierz
W. Kumaniecki (18801941) byli wówczas propagatorami metody Kelsenowskiej z jej naczeln¹ zasad¹: pañstwo jest ca³oci¹ prawa3. Zwart¹ koncepcjê
teoretyczn¹ zawiera praca habilitacyjna Jerzego Panejki pt. Geneza i podstawy samorz¹du europejskiego, wydana w Pary¿u w 1926 r.4 oraz wznowiona
z uzupe³nieniami w Wilnie w 1934 r.5 Swoim pogl¹dom na istotê samorz¹du
da³ te¿ wyraz w dalszych pracach, g³ównie w skrypcie wyk³adów pt. Samorz¹d porównawczy6, a tak¿e w artyku³ach: Za³o¿enia metodologiczne w badaniu pozytywno-prawnego pojêcia samorz¹du7 oraz Idea praworz¹dnoci a prawo
o ustroju adwokatury8. Jego ostatnia ksi¹¿ka powiêcona tej problematyce
 wydane w jêzyku ukraiñskim Teoretyczne podstawy samorz¹du9  stanowi
podsumowanie wieloletnich badañ i poszukiwañ autora oraz daje najpe³niejszy wyk³ad jego teorii.
Za³o¿enia szko³y kelsenowskiej poprowadzi³y J. Panejkê do ostatecznej
konstatacji, ¿e samorz¹d jest opart¹ na przepisach ustawy, zdecentralizowan¹ administracj¹ pañstwow¹, wykonywan¹ przez organy lokalne, niepodporz¹dkowane hierarchicznie innym organom i samodzielne w granicach ustawy i ogólnego porz¹dku prawnego10. W wietle powy¿szych za³o¿eñ definicja
1 J. Starociak, System organizacyjny administracji polskiej. Nauka administracji i prawo
administracyjne (uzupe³nienia do wyk³adów), z. 2, Warszawa 1949, s. 88 i n.
2 H. Kelsen, Podstawowe zagadnienia nauki prawa pañstwowego (o rozwiniêciu nauki
o normie prawnej), t³um. T. Przeworski, t. 1, Wilno 1935, ss. 388; t. 2, Wilno 1936, ss. 453.
3 H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Tübingen 1911, s. 16.
4 J. Panejko, Geneza i podstawy samorz¹du europejskiego, Pary¿ 1926, ss. 132 (reedycja
opracowania ukaza³a siê w ramach I Serii Klasyki Samorz¹dowej Wydawnictwa Przemiany
w 1990 r.).
5 J. Panejko, Geneza i podstawy samorz¹du europejskiego, Wilno 1934, ss. 184.
6 J. Panejko, Samorz¹d porównawczy: wyk³ady prof. dr. Panejki, Kraków 1928, ss. 111.
7 Samorz¹d Terytorjalny 1935, z. 34, s. 312 i n.
8 Rocznik Prawniczy Wileñski 1939, s. 77 i n.
9 Þ. Ïàíåéêî, Òåîðåòè÷í³ îñíîâè ñàìîâðÿäóâàííÿ, Monachium 1963, ss. 194; ponowne wydanie: Þ. Ïàíåéêî, Òåîðåòè÷í³ îñíîâè ñàìîâðÿäóâàííÿ, Lwów 2002, ss. 196.
10 Þ. Ïàíåéêî, Òåîðåòè÷í³ îñíîâè ñàìîâðÿäóâàííÿ, Lwów 2002, s. 136.
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ta  jak ka¿da teoria normatywistyczna  mo¿e grzeszyæ jedynie d¹¿eniem do
uczynienia jej wy³¹czn¹. Takie okrelenie samorz¹du by³o równie¿ w rzeczywistoci pok³osiem dawnego dyskursu Hansa Kelsena i Carla Schmitta
(18881985).
Niniejsze rozwa¿ania maj¹ na celu przedstawienie zarysu biografii
J. Panejki jako nader wa¿nej postaci. W polskiej bibliografii nie odnajdziemy
jego konterfektu prawniczego i naukowego. Przy opracowywaniu poni¿szych
uwag korzysta³em zarówno z powszechnie dostêpnych róde³ literackich, jak
i materia³ów udostêpnionych przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Na
ich podstawie ustali³em co nastêpuje:
Jerzy Karol Panejko urodzi³ siê 3 kwietnia 1886 r. w Z³oczowie w Galicji.
Ojciec £ukasz, ni¿szy urzêdnik powiatowy, zmar³ wczenie, bo w 1897 r.,
pozostawiaj¹c ¿onê z piêciorgiem ma³ych dzieci: Wasylem (18831956)11, Jerzym (18861973), £ucj¹ (19871974)12, Maria (18891975)13, Aleksandrem
(18911950)14. Matka Karolina (nazwisko panieñskie  Popp) mia³a pochodzenie niemieckie i wywodzi³a siê z rodziny kolonistów z okolic Ko³omyi. W
domu mówi³o siê po polsku, choæ matka wychowywa³a dzieci w duchu kultury ukraiñskiej.
Jerzy Panejko spêdzi³ najm³odsze lata swojego ¿ycia w Z³oczowie.
W 1903 r. przeniós³ siê do Lwowa, gdzie uczêszcza³ do c.k. V gimnazjum.
Jego kolegami ze szkolnej ³awy byli m.in. pisarz fantasy Stefan Grabiñski
(18871936), doktor praw Adam Pogonowski, krytyk literacki Tadeusz D¹browski (18871919), artysta malarz Kajetan Stefanowicz (18861920), polityk i publicysta Adam Skwarczyñski (18861934), profesor chemii Wac³aw
Leniañski (18861956)15. Wiêkszoæ z nich po z³o¿eniu egzaminu dojrza³oci
w 1905 r. otrzyma³a maturê z odznaczeniem16. Na jesieni tego¿ roku J. Panejko rozpocz¹³ studia prawnicze na Wydziale Prawa i Umiejêtnoci Politycznych Uniwersytetu Franciszkañskiego we Lwowie, które ukoñczy³ w 1909 r.
W roku 1910 uzyska³ tam (jako jeden ze 122 promowanych) stopieñ doktora
11

Dr praw Wasyl Panejko by³ dzia³aczem spo³ecznym, dziennikarzem i politykiem. Pe³ni³
m.in. funkcje sekretarza spraw zagranicznych Zachodnioukraiñskiej Republiki Ludowej oraz
przewodnicz¹cego delegacji ukraiñskiej na parysk¹ konferencjê pokojow¹. Zob. ². Ñîëÿð, Âàñèëü
Ïàíåéêî, [w:] ÇÓÍÐ 19181923 Óðÿäè. Ïîñòàò³, Lwów 2009, s. 217 i n.
12 £ucja Panejko by³a z wykszta³cenia nauczycielk¹, jednak¿e nie wykonywa³a wyuczonego zawodu. Pozostawa³a przy rodzinie i zajmowa³a siê prowadzeniem gospodarstwa domowego.
13 Maria Panejko pracowa³a w szko³ach lwowskich i okolicznych jako metodyk. Po wojnie
udziela³a siê w organizacjach medyczno-charytatywnych emigracji ukraiñskiej w Monachium.
14 Aleksander Panejko by³ profesorem w ukraiñskich szko³ach rednich w Tarnopolu
i Lwowie oraz autorem publikacji z zakresu gramatyki jêzyka ukraiñskiego i redaktorem
s³owników w tym jêzyku. Zob. Paneiko Oleksander, Encyclopedia of Ukraine, vol. 3 (University
of Toronto Press 1993), wydanie elektroniczne.
15 J. Bednarski, Wspomnienia o Stefanie Grabiñskim, Litteraria Copernicana 2013,
nr 1(11), s. 293 i n.
16 Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1905, Lwów
1905, s. 92 i n.
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praw17. Opiekê naukow¹ sprawowa³ nad nim wywodz¹cy siê z rodziny polsko-ukraiñskiej prof. Piotr Stebelski (18571923).
Bezporednio po uzyskaniu stopnia naukowego Panejko wst¹pi³ do s³u¿by administracyjnej przy namiestnictwie galicyjskim, gdzie pracowa³ na ro¿nych stanowiskach do 1918 r., przechodz¹c kolejne szczeble kariery urzêdniczej: od praktykanta konceptowego i koncypisty namiestnictwa pocz¹wszy18,
a skoñczywszy na funkcji osobistego sekretarza ostatniego namiestnika Galicji i Lodomerii oraz genera³a-gubernatora Lwowa  Karla Georga Grafa
Huyna (18571938)19. Po upadku Austro-Wêgier przeszed³ do s³u¿by publicznej pañstwa polskiego, gdzie pozostawa³ czynny do koñca roku 1928 jako
referendarz w kategorii VII stosunku s³u¿bowego w Urzêdzie Wojewódzkim
w Krakowie20. W tym czasie pog³êbia³ wiedzê z zakresu prawa politycznego
i administracyjnego. Na podstawie przyznanego stypendium naukowego
i udzielonego urlopu specjalnego odbywa³ w pó³roczu zimowym roku akademickiego 1911/12 studia na Uniwersytecie Fryderykañskim w Halle an der
Saale21, gdzie prowadzi³ badania naukowe pod kierunkiem prof. Edgara
Löninga (18431919) nt.: Verfassung der Städte in den östlichen provinzen
Preußens im Vergleich mit den Städten Galiziens22. W pó³roczu zimowym
roku akademickiego 1912/13 studiowa³ na Uniwersytecie w Wiedniu pod
kierunkiem prof. Edmunda Bernatzika (18541919). Napisa³ tam niepublikowan¹ pracê seminaryjn¹ pt.: Das Nationalitätenrecht in Russland. Sta³a siê
ona podstaw¹ uzyskania dalszego urlopu i specjalnego stypendium pañstwowego na badania prowadzone w Petersburgu. W miesi¹cach letnich 1913 r.
J. Panejko pracowa³ tam naukowo w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. Celem
tych studiów by³a analiza stosunków narodowociowych panuj¹cych w Rosji
i rozszerzenie wspomnianej pracy seminaryjnej oraz og³oszenie jej drukiem
w wydawnictwach prof. E. Bernatzika. Studia te mia³y byæ kontynuowane
latem 1914 r., jednak¿e stanê³y temu na przeszkodzie wypadki wojenne. Do
kwestii narodowociowych w organizacji administracji publicznej odnosi³ siê
w póniejszych pracach w kontekcie samorz¹du nieterytorialnego23.
Po I wojnie wiatowej J. Panejko w swoich badaniach powróci³ do tematu samorz¹du, w tym samorz¹du terytorialnego. W 1925 r. po uzyskaniu
17
18

W. Hann, Kronika Uniwersytetu Lwowskiego, t. 2: 1898/91909/10, Lwów 1912, s. 671.
Gazeta Lwowska z 23 czerwca 1910 r., r. 100, nr 140, s. 1; Nowa Reforma z 1
padziernika 1911 r., r. 30, nr 448, s. 2; Gazeta Lwowska z 1 padziernika 1911 r., r. 101,
nr 223, s. 1; Verordnungsblatt des K. K. Ministeriums des inner, 1911, t. 10, s. 214.
19 Ç. Ñîêîëþê, Þð³é Ïàíåéêî 3.4.1886  18.8.1973, [w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî
Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà, 1988, t. 11, s. 7.
20 Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych z 31 grudnia 2008 r.
(znak: OP.2618/9-U-28).
21 Pe³na nazwa: Königliche Vereinigte Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg.
22 Á. Âèíàð, Ïðîô. Ä-Ð Þð³é Ïàíåéêî, Svoboda z 18 maja 1956 r., r. 63, nr 94, s. 3.
23 Zob. J. Panejko, Uwagi o samorz¹dzie, [w:] W.L. Jaworski, Projekt kodeksu agrarnego
 Za³¹czniki, Warszawa 1928, s. 147 i n.
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jednorocznego urlopu wyjecha³ do Zurichu w celu zbadania organizacji samorz¹du szwajcarskiego. W wyniku tych prac powsta³o nieog³oszone wówczas
(z powodu braku rodków finansowych) studium o komunach szwajcarskich,
za w 1926 r. ukaza³a siê drukiem w emigracyjnym wydawnictwie Imprimerie de Navarre wspomniana rozprawa pt.: Geneza i podstawy samorz¹du
europejskiego. Sta³a siê ona podstaw¹ uzyskania przez J. Panejkê veniam
legendi z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego na Uniwersytecie Jagielloñskim. Ju¿ jako docent UJ w popularnym ilustrowanym
dzienniku lwowskim Wiek Nowy opublikowa³ dwuczêciowe doniesienie pt.
Doko³a reformy rolnej24, w której omawia pracê W. L. Jaworskiego pt. Reforma rolna25.
Jako Privatdozent w roku akademickim 1926/27 prowadzi³ na Wydziale
Prawa UJ wyk³ady z polskiego prawa komunikacyjnego. W roku akademickim 1927/28 i roku akademickim 1928/29 zlecono mu prowadzenie w zastêpstwie prof. W. L. Jaworskiego wyk³adu nt. polskiego prawa administracyjnego oraz æwiczeñ praktycznych z tego zakresu. Jednoczenie w tym czasie
wyk³ada³ w Polskiej Szkole Nauk Politycznych przedmiot samorz¹d porównawczy26. Skrypty tych wyk³adów ukaza³y siê w formie materia³u powielonego27. Interesuj¹cy jest przy tym fragment powiêcony znaczeniu samorz¹du zawodowego w organizacji pañstwa, funkcjonuj¹cy w obiegu równie¿ jako
samodzielne odbicie, a zwi¹zany z poni¿ej opisan¹ aktywnoci¹.
Z chwil¹ powo³ania do ¿ycia na wiosnê 1927 r. przez Ministra Reform
Rolnych Komisji dla Uporz¹dkowania Ustawodawstwa Agrarnego rozpocz¹³
J. Panejko bli¿sz¹ wspó³pracê z przewodnicz¹cym tej Komisji  prof. W. L. Jaworskim. Wynikiem tego by³o opracowanie trzech studiów. Jedna z tych prac,
maj¹ca charakter analizy orzecznictwa S¹du Najwy¿szego i Najwy¿szego
Trybuna³u Administracyjnego w sprawach agrarnych, to wewnêtrzny materia³ wykorzystany przez prof. Jaworskiego przy opracowywaniu kodeksu
agrarnego28. Dwie pozosta³e: o organizacji w³adz agrarnych i o samorz¹dzie
agrarnym ukaza³y siê drukiem29. W krakowskim dzienniku Czas pojawi³ siê
tak¿e artyku³ pt.: Samorz¹d rolniczy30, w którym Panejko podda³ krytycznej
analizie obowi¹zuj¹ce wówczas przepisy o izbach rolniczych. Wspó³praca
z prof. W. L. Jaworskim zaowocowa³a tak¿e publikacj¹ pt. Ustrój samorz¹du
24 Wiek Nowy z 1 grudnia 1926 r., r. 26, nr 7633, s. 2 oraz Wiek Nowy z 2 grudnia
1926 r., r. 26, nr 7634, s. 23.
25 Kraków 1926, ss. 569.
26 Sprawozdanie Ko³a Uczniów i By³ych Uczniów Polskiej Szko³y Nauk Politycznych za rok
1926/7, Kraków 1927, s. 22.
27 Samorz¹d porównawczy: wyk³ady prof. dr. Panejki, Kraków, maj 1928, ss. 111.
28 W.L. Jaworski, Projekt Kodeksu agrarnego, Poznañ 1928, s. 120.
29 J. Panejko, [w:] W.L. Jaworski, Projekt Kodeksu agrarnego, Poznañ 1928, s. 193 i n.;
J. Panejko, Uwagi o samorz¹dzie, [w:] W.L. Jaworski, Projekt Kodeksu agrarnego, Za³¹czniki,
Warszawa 1928, s. 147 i n.
30 Czas z 2 kwietnia 1928, r. 80, nr 83, s. 6 i n.
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terytorialnego w Polsce, wydan¹ jako za³¹cznik do dzie³a ¿ycia Profesora pt.
Projekt Konstytucji31.
Docentura J. Panejki nie trwa³a d³ugo. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1928 r. zosta³ mianowany profesorem nadzwyczajnym prawa administracyjnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Katedrê na Wydziale Prawa i Nauk Spo³ecznych obj¹³ po zmar³ym
zastêpcy profesora p. doc. Kazimierzu Maria Krzy¿anowskim (18931927).
Podczas pracy profesorskiej w Wilnie skupi³ szersz¹ uwagê na aktywnoci
naukowej, dzia³alnoci organizatorskiej i pracy pedagogicznej. Jego dorobek
publikacyjny znacz¹co siê pomno¿y³. Dziêki uwolnieniu siê od innych zajêæ
zarobkowych opublikowa³ szereg wa¿nych prac z zakresu prawa publicznego.
Ju¿ w 1929 r. ukaza³ siê w Krakowie zespo³owy podrêcznik akademicki pt.
Polskie prawo administracyjne, opracowany wspólnie z prof. K. W. Kumanieckim i Bohdanem Sz. K. Wasiutyñskim (18821940). By³a to jedna
z pierwszych publikacji tego typu na polskim rynku wydawniczym. Prof.
Panejko by³ autorem nastêpuj¹cych rozdzia³ów: Zdrowotnoæ publiczna
(s. 299355), Prawo komunikacyjne (s. 356418), Administracja rolnicza
i lasowa. £owiectwo i rybo³ówstwo (s. 698864), Prawo wodne (s. 865907),
Prawo wyw³aszczeniowe (s. 897907), Administracja wojskowa (s. 908960)
oraz Bezpieczeñstwo publiczne. Stan wyj¹tkowy i stan wojenny (s. 961977),
co stanowi ³¹cznie 394 strony druku. Komplementarn¹ pozycj¹ by³ dwuczêciowy Indeks pytañ z administracji, wydany nak³adem Towarzystwa Biblioteki S³uchaczów Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego32. W tym samym roku
J. Panejko napisa³ tak¿e przyczynek popularnonaukowy pt. Zapowied wielkiej reformy administracji w Prusiech, opublikowany na ³amach dziennika
Czas33. W periodyku naukowym Samorz¹d Terytorjalny ukaza³o siê natomiast opracowanie pt. Rozwi¹zanie reprezentacyj komunalnych w województwach b. zaboru austrjackiego34 dotycz¹ce s³ynnego wyroku Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego z 26 kwietnia 1926 r. w sprawie rozwi¹zania Rady
Miejskiej w Krakowie (L. rej. 1325/25) i wprowadzenia tam ustroju prowizorycznego.
W roku 1931 profesor publikuje zaleg³e obszerne studium pt. Samorz¹d
komunalny w Szwajcarji35, bêd¹ce og³oszeniem zaktualizowanych wyników
badañ sprzed 1926 r. W tym samym roku ukazuje siê tak¿e artyku³ pt.
Z zagadnieñ nadzoru nad samorz¹dem komunalnym w sprawach opieki spo³ecznej36 na temat sporu, jaki wynik³ pomiêdzy Magistratem m.st. Warszawy
31
32
33
34
35
36

W. L. Jaworski, Projekt Konstytucji, Kraków 1928, s. 275 i n.
Kraków 1930.
Czas z 9 lutego 1929 r., r. 81, nr 32, s. 2.
Samorz¹d Terytorjalny 1929, z. 4, s. 1 i n.
Samorz¹d Terytorjalny, 1930, z. 1, s. 70 i n.
Samorz¹d Terytorjalny, 1931, z. 12, s. 1 i n.
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a Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych, które za¿¹da³o uzupe³nienia bud¿etu
miejskiego o wydatki na cele walki z obrotem ¿ywym towarem (handlem
kobietami i dzieæmi), zakoñczonego wyrokiem Najwy¿szego Trybuna³u Administracyjnego oddalaj¹cym skargê w³adz miasta jako nieuzasadnion¹. Na
kanwie tych zasz³oci Panejko rozwa¿a poruczony zakres dzia³ania zwi¹zków
komunalnych. Wkrótce publikuje tak¿e inny istotny tekst, tym razem dotycz¹cy samorz¹du w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych37. Ponadto drukiem
ukazuje siê Przegl¹d ustawodawstwa administracyjnego za lata 1929
i 193038, przedstawiaj¹cy rozwój regulacji administracyjnoprawnej na tle lat
poprzednich oraz wskazuj¹cy na najwa¿niejsze nowe akty normatywne w tej
dziedzinie.
Ta wzmo¿ona aktywnoæ publikacyjna przyczyni³a siê do uchwalenia
3 lutego 1931 r. przez Radê Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³ecznych, 7 marca
1931 r. popartego przez Senat Uniwersytetu Stefana Batorego wniosku
o mianowanie Jerzego Panejki na stanowisko profesora zwyczajnego nauki
administracji i prawa administracyjnego. Uprzedzaj¹c nieco wypadki, nale¿y
odnotowaæ, ¿e nominacja ta nast¹pi³a dopiero postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1936 r. na wniosek Ministra Wyznañ
Religijnych i Owiecenia Publicznego z dnia 17 listopada 1936 r. Nieznane s¹
przyczyny tak d³ugiego rozpoznawania tej sprawy. Niemniej, 24 padziernika
1932 r. Rada Wydzia³u Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznañskiego
równie¿ uchwali³a wniosek o mianowanie Jerzego Panejki profesorem zwyczajnym prawa administracyjnego w ramach II Katedry. Do wniosku tego
przychyli³ siê 16 grudnia 1932 r. Senat tego Uniwersytetu, jednak ju¿
7 stycznia 1933 r. wniosek ten zosta³ w Ministerstwie Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego pozostawiony bez biegu i od³o¿ony ad acta.
Jednakowo¿ prof. J. Panejko zosta³ wybrany na dziekana swojego macierzystego wydzia³u na rok akademicki 1933/34. Wybór ten zosta³ ponowiony
na rok akademicki 1936/3739. Profesor pe³ni³ równie¿ inne funkcje administracyjne: prodziekana oraz kierownika Zak³adu Naukowego Administracji
i Prawa Administracyjnego. Wchodzi³ równie¿ w sk³ad ró¿nych komisji wydzia³owych oraz ogólnouczelnianej Komisji Opieki Zdrowotnej Nad M³odzie¿¹
Akademick¹. Ponadto sprawowa³ opiekê nad studenckim ruchem naukowym
(Ko³o Prawników Studentów U.S.B.) i tamtejszym towarzystwem bratniej
pomocy. By³ filistrem honorowym korporacji akademickich Batoria, Vilnensia
i Conradia oraz kuratorem stowarzyszenia ideowo-wychowawczego Colle37 J. Panejko, Samorz¹d instytucyj ubezpieczeñ spo³ecznych w wietle teorji i prawa pozytywnego, Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych 1931, r. 5, z. 2, s. 321 i n.
38 Rocznik Prawniczy Wileñski 1931, r. 5, s. 602 i n.
39 J. Panejko, Sprawozdanie z dzia³alnoci Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie za r. ak. 1936/37, Rocznik Prawniczy Wileñski 1938, r. 9,
s. 341358.
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gium Leonardii da Vinci i stowarzyszenia kulturalno-towarzyskiego Akademicki Konwent Polonia. Bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu artystycznym i muzycznym Wilna oraz organizowa³ ¿ycie kulturalne spo³ecznoci uczelnianej,
np. wileñskie szopki akademickie40, nawi¹zuj¹ce do spotkañ filaretów, filomatów i promienistych  Misterium Golgoty czy Misterium U stóp krzy¿a,
jak te¿ wieczór powiêcony pamiêci Leonarda da Vinci41. To podczas tego
typu spotkañ rozwija³ swój talent póniejszy prof. prawa administracyjnego
Wac³aw Dawidowicz (19091997)42. Jerzy Panejko by³ przy tym wra¿liwy na
piêkno43. Jak wspomina³ Czes³aw Mi³osz (19112004), by³ bardzo wytworny
i maj¹cy swój dwór m³odych ludzi, rodzaj akademii wed³ug najwy¿szych
idea³ów greckich44. Poeci Mieczys³aw Ubysz i Zygmunt Ostrowski dedykowali mu swoje wiersze45. Niemniej, po s³ynnej sprawie Stanis³awa Wac³awskiego, która spowodowa³ tragiczne wydarzenia w 1931 r., w sytuacjach niepiêæ w relacjach polsko-¿ydowskich na Uniwersytecie Stefana Batorego prof.
Panejko [jako dziekan  uwaga J.D.] przed wyk³adem wyprosi³ stoj¹cych
¿ydów z sali46. Nie wiadomo jednak, czy opowiada³ siê za zasad¹ numerus
clausus. Jako kurator korporacji studenckiej Skorynja, zrzeszaj¹cej m³odzie¿ bia³orusk¹, namawia³ do mi³oci i braterstwa47.
Jerzy Panejko zosta³ tak¿e powo³any do wymiaru sprawiedliwoci dyscyplinarnej jako zastêpca przewodnicz¹cego komisji dyscyplinarnej dla pomoc40
41

Jedenasta wileñska szopka akademicka, Wilno 1933, passim.
J. Panejko, Z³ote piercienie Leonarda da Vinci. Przyczynek do ¿ycia kulturalnego wileñskiej m³odzie¿y akademickiej, Czas z 24 grudnia 1937 r., r 89, nr 352, s. 20. Zob. tak¿e: U stóp
Krzy¿a. Wieczór Collegium Leonardi da Vinci w Sali niadeckich U.S.B., G³os Narodowy
1938, r. 1, nr 76, s. 3; Uroczystoæ wrêczenia piercieni w Collegium Leonardi da Vinci w Wilnie,
Kurjer Wileñski, Wileñsko-Nowogródzki, Grodzieñski, Poleski i Wo³yñski 1937, nr 290, s. 2;
J. £. P¹g³owski, Collegium Leonardi da Vinci, Ilustrowany Kurier Codzienny z 5 listopada
1937 r., r. 28, nr 306, s. 2 i n.; J. £. P¹g³owski, Collegium Leonardi da Vinci [w:] Íàóêîâèé
çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà, 1988, t. 11, s. 178 i n.,
K. Szafrañski, Collegium Leonardi da Vinci  Wigilja [w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî
Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà, 1988, t. 11, s. 184 i n.
42 M. Ankudowicz-Bieñkowska, Polskie ¿ycie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej,
Olsztyn 1997, s. 75 i n.
43 J. Panejko, Piêkno i ¿ycie, [w:] Ksiêga pami¹tkowa na dziewiêædziesiêciolecie dziennika
Czas: Kraków 1848  Warszawa 1938, Warszawa 1938, s. 113 i n.
44 Czes³awa Mi³osza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadzi³ Aleksander Fiut, Warszawa 1994, s. 223.
45 Ç. Ñîêîëþê, Þð³é Ïàíåéêî 3.4.1886  18.8.1973, [w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî
Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà, 1988, t. 11, s. 20 i n.; M. Ubysz, Skarga prochu,
[w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà, 1988, t. 11,
s. 187; M. Ubysz, Pewien m¹dry, dobry Pan, [w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî Â³ëüíîãî
Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà, 1988, t. 11, s. 188 i n.; Z. Ostrowski, Gdy Ciê po latach
zobaczê, [w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà,
1988, t. 11, s. 190.
46 Sz. Rudnicki, Równi, ale niezupe³nie, bmw 2008, s. 151.
47 J. T. Dybowski, Siedem lat w szponach G.P.U., Kultura z 19 lipca 1936 r., r. 1, nr 16,
s. 4.
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niczych si³ naukowych, zastêpca rzecznika dyscyplinarnego dla profesorów
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie na okres trzech lat akademickich
1937/381939/40 oraz przewodnicz¹cy komisji dyscyplinarnej dla urzêdników
i ni¿szych funkcjonariuszy pañstwowych tej samej uczelni. Dzia³a³ równie¿
w organizacjach spo³ecznych. By³ cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie, cz³onkiem zwyczajnym Polskiego Instytutu Prawa
Publicznego w Poznaniu oraz cz³onkiem Polskiej Komisji Wspó³pracy Prawniczej Miêdzynarodowej w Warszawie. W randze wiceprzewodnicz¹cego delegacji polskiej bra³ udzia³ w Zjedzie Miêdzynarodowej Komisji Profesorów
Prawa Administracyjnego w Bratys³awie. Od roku akademickiego 1933/34
prowadzi³ jako zajêcie uboczne wyk³ady w Szkole Nauk Politycznych przy
Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie48.
Nie sta³o to na przeszkodzie dalszemu rozwijaniu dzia³alnoci naukowej
i pracy pedagogicznej, przy czym stale powiêksza³ swój dorobek publikacyjny.
Opublikowana na pocz¹tku 1932 r. na ³amach czasopisma Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej praca pt. Z zagadnieñ s¹downictwa administracyjnego (na tle projektu ustawy o s¹downictwie administracyjnym) dotyka
wa¿nej kwestii s¹downictwa administracyjnego i wyra¿a w istocie jego pogl¹d zawarty w sporz¹dzonej opinii na potrzeby prac w³aciwej Komisji49.
W tym samym periodyku podj¹³ tak¿e kwestiê po¿¹danych zmian w sposobie
nauczania prawa administracyjnego i nauki administracji50. Publikowa³ tak¿e w uznanym czasopimie Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny51.
W kolejnych latach ukaza³o siê drugie zaktualizowane i poprawione wydanie monumentalnej monografii pt. Geneza i podstawy samorz¹du europejskiego52 oraz szereg artyku³ów i prac drobnych. Wymieniæ tu mo¿na powiêcony aspektom zakazu orzekania na gorsze komentarz na kanwie istniej¹cego
orzecznictwa pt. Reformatio in pius w postêpowaniu administracyjnym53
i studium pt. Czynnik spo³ecznociowy w organizacji samorz¹du miast niemieckich54. Swój pogl¹d na istotê samorz¹du w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych
profesor ponowi³ w pracy pt. Spór o charakter prawny instytucji ubezpieczeñ
spo³ecznych55. Koncepcjê rozumienia samorz¹du kreli³ za we wspomnianych na wstêpie opracowaniach pt. Za³o¿enia metodologiczne w badaniu po48 Szko³a Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej
w Wilnie. Dane na rok 1933/34, Wilno 1934, s. 6.
49 J. Panejko, Z zagadnieñ s¹downictwa administracyjnego (na tle projektu ustawy
o s¹downictwie administracyjnym), Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej, 1932, r. 14,
z. 1, s. 1 i n.
50 Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej, 1932, z. 7, s. 8 i n.
51 Przegl¹d prawodawstwa: prawo administracyjne za lata 1930 i 1931, 1932, z. 3, s. 665 i n.
52 J. Panejko, Geneza i podstawy samorz¹du europejskiego, Wilno 1934, ss. 184.
53 Orzecznictwo S¹dów Najwy¿szych w sprawach podatkowych i administracyjnych
1934, z. 6, s. 396 i n.
54 Samorz¹d Terytorjalny 1934, z. 4, s. 361 i n.
55 Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych 1936, nr 34, s. 190 i n.
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zytywno-prawnego pojêcia samorz¹du56 oraz Idea praworz¹dnoci a prawo
o ustroju adwokatury57. Publikowa³ tak¿e prace bardziej popularnonaukowe,
w szczególnoci takie teksty, jak Nie podnosiæ nieuctwa do godnoci zasady58
 o niefortunnym pomyle ni¿szych studiów administracyjnych dla urzêdników, czy U podstaw biurokracji59. By³ tak¿e wspó³autorem Encyklopedii
Nauk Politycznych (zagadnienia spo³eczne, polityczne i gospodarcze)60, na
potrzeby której opracowa³ nawi¹zuj¹ce do pierwszego wyk³adu has³o: Polskie
prawo komunikacyjne. Jego autorstwa by³y te¿ Uzupe³nienia do wspomnianego podrêcznika Polskiego prawa administracyjnego61. W ramach Wydawnictwa Ko³a Prawników U. S. B. ukaza³a siê pomoc dydaktyczna w postaci
skryptu z zakresu administracji spo³ecznej62 oraz Uzupe³nienia do skryptu
pt. Statystyka administracyjna63.
Wa¿ny wycinek pracy naukowej J. Panejki stanowi³a krytyczna analiza
judykatury, w szczególnoci orzecznictwa s¹dowoadministracyjnego. Ogó³em
przygotowa³ blisko dwadziecia glos i komentarzy do wyroków Najwy¿szego
Trybuna³u Administracyjnego oraz Inwalidzkiego S¹du Administracyjnego,
og³oszonych na ³amach periodycznego wydawnictwa pt. Orzecznictwo S¹dów
Najwy¿szych w sprawach podatkowych i administracyjnych64. Badania
praktyki s¹dowej zaowocowa³y powo³aniem profesora  na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lipca 1937 r.  w sk³ad Trybuna³u
Kompetencyjnego w charakterze cz³onka na okres piêciu lat.
W ramach dzia³alnoci akademickiej J. Panejko podejmowa³ tak¿e dyskusje ze rodowiskiem naukowym. By³ doæ krytyczny zarówno w stosunku
do m³odszych pracowników naukowych, jak i uznanych przedstawicieli doktryny prawniczej. Opublikowa³ kilkanacie recenzji i not bibliograficznych,
w szczególnoci na ³amach takich uznanych czasopism naukowych jak Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny i Samorz¹d Terytorjalny. Jako
przyk³adowe mo¿na wskazaæ krytyczne omówienia takich prac jak: Langrod
Jerzy Stefan Dr.: Kontrola administracji. Studja. Odbitka z dzie³a Projekt
Konstytucji prof. W³adys³awa Leopolda Jaworskiego, Warszawa  Kraków
1929, str. 33165, czy Bigo Tadeusz: Kszta³cenie urzêdników publicznych w wie56
57
58
59
60
61
62

Samorz¹d Terytorjalny 1935, z. 34, s. 312 i n.
Rocznik Prawniczy Wileñski 1939, s. 77 i n.
Ilustrowany Kurjer Codzienny z 10 padziernika 1935 r., nr 281, s. 3.
Czas z 24 grudnia 1936 r., nr 354, s. 3.
Warszawa 1938.
Wilno 1934.
Administracja spo³eczna: skrypt dla u¿ytku stud. II roku wydz. Prawa i Nauk Spo³ecznych U. S. B., Wilno 1937, ss. 144.
63 Wilno 1938.
64 Glosy do wyroków z: 26 lutego 1934 r., l. rej. 6233/30 Orzecznictwo S¹dów Najwy¿szych w sprawach podatkowych i administracyjnych (dalej: OSN) 1935, nr 2, s. 137 i n.;
25 marca 1935 r., l. rej. 6886/32 OSN 1935, nr 9, s. 595 i n.; 19 wrzenia 1934 r., l. rej. 10816/31
OSN 1935, nr 10, s. 677 i n.; 18 czerwca 1935 r., l. rej. 11083/31, OSN 1936, nr 2, s. 118 i n.;
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tle dowiadczeñ niemieckich. Warszawa, Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej, 1930, str. 2466, Józef Staryszak  Prawo nadzoru nad administracj¹
samorz¹dow¹ w Polsce. Rozprawa doktorska, Warszawa 1931, str. 17067.
W wietle publikowanych periodycznych uczelnianych spisów wyk³adów
w ramach dzia³alnoci dydaktycznej na Wydziale Prawa i Nauk Spo³ecznych
prof. J. Panejko wyk³ada³ naukê administracji i prawo administracyjne oraz
prowadzi³ proseminarium administracyjne i seminarium administracyjne
wy¿sze. Wyk³ad kursowy przez ca³y okres pracy prowadzi³ w tych samych
terminach (czwartki, pi¹tki i soboty od godz. 9.00 do godz. 11). Mimo ¿e by³
wymagaj¹cym nauczycielem akademickim68, pod jego kierunkiem naukowym du¿e grono magistrów prawa uzyska³o stopnie doktorskie, a przestawione dysertacje by³y nastêpnie czêsto publikowane. Wród uczniów Jerzego
Panejki z okresu wileñskiego wymieniæ mo¿na m.in. Ludwika Bara (Czynniki
kontroli w samorz¹dzie terytorialnym, Wilno 1931, ss. 63), Stanis³awa Paczyñskiego (Techniczno-prawne momenty w organizacji zwi¹zków komunalnych, Wilno 1933, ss. 87), Henryka Dembiñskiego (Osobowoæ publicznoprawna samorz¹du w wietle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno
1934, ss. 149), Ludwika Kochutka (Dobra Wielkie Soleczniki, Wilno 1934,
ss. 134), Jerzego Starociaka (Samorz¹d adwokatury, Wilno 1939, ss. 104),
Izaaka Wajnesa (Ochrona praw i interesów jednostki w postêpowaniu administracyjnym, Wilno 1939, ss. 138) czy W³adys³awa Kawkê (Policja w ujêciu
historycznym i wspó³czesnym, Wilno 1939, ss. 108).
W 1939 r. profesor planowa³ badania zagraniczne. Dlatego te¿ pismem
z dnia 28 lutego 1938 r. wyst¹pi³ do Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owie30 padziernika 1935 r., l. rej. 7028/33, OSN 1936, nr 46, s. 271 i n.; 14 lutego 1936 r., l. rej.
220/33, OSN 1936, nr 12, s. 861 i n.; 8 padziernika 1936 r., l. rej. 1152/24, OSN 1937, nr 6,
s. 469 i n.; 20 listopada 1936 r., l. rej. 2347/33 i 2729/34, OSN 1937, nr 78, s. 626 i n.; 23 maja
1937 r., l. rej. 4827/37, OSN 1937, nr 9, s. 698 i n.; 20 lutego 1936 r., l. rej. 3363/33, OSN 1937,
nr 9, s. 700 i n.; 8 czerwca 1937 r., l. rej. 3985/34, OSN 1938, nr 1, s. 92 i n.; 14 czerwca 1937 r.,
l. rej. 7350/33 i 9308/33, OSN 1937, nr 3, s. 265 i n.; 17 stycznia 1938 r., l. rej. 4360/37, OSN
1938, nr 1112, s. 1005 i n.; 22 maja 1936 r., l. rej. 4880/34, OSN 1939, nr 1, s. 73 i n.;
10 wrzenia 1937 r., l. inw. 621/36, OSN 1939, nr 2, s. 84 i n.; 23 kwietnia 1938 r., l. rej. 2286/36,
OSN 1939, nr 2, 133 i n.; 19 lutego 1938 r., l. rej. 5360/35, OSN 1939, nr 3, s. 148 i n.;
10 grudnia 1938 r., l. rej. 4551/37, OSN 1939, nr 78, s. 419 i n.; 24 czerwca 1938 r., l. rej. 1252/36,
OSN 1939, nr 78, s. 424 i n.
65 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, r. 11, pierwsze pó³rocze 1931, s. 19 i n.
66 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, r. 11, drugie pó³rocze 1931, s. 632 i n.
67 Samorz¹d Terytorjalny 1931, r. 3, z. 3 i 4, s. 359 i n.
68 Wieæ nios³a, ¿e nasz profesor tego przedmiotu  Jerzy Panejko, oblewa na pierwszej
sesji wiêkszoæ zdaj¹cych  A. Michejda, Wrzesieñ 1939, Moje wojenne dzieciñstwo t. 16,
Warszawa 2005, s. 178. Prof. J. Panejko, fenomenalna pamiêæ, godna wymogów w tej mierze
rozleg³ej Nauki Administracji, sta³ na s³usznym stanowisku, ¿e z³o¿enie egzaminu z Administracji z pomylnym wynikiem po roku studiów to tylko szczêliwy przypadek, a nie dowód
m¹droci  W. Czarnecki, Wydzia³ Prawny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w wietle
anegdoty, [w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà,
1988, t. 11, s. 181 i n.
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cenia Publicznego o udzielenie urlopu naukowego na rok akademicki 1939/40
w celu przeprowadzenia studiów nad ideologi¹ i kierunkami rozwoju wspó³czesnej administracji i prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem tych procesów w Rzeszy Niemieckiej. Wybuch II wojny wiatowej
zasta³ go w Wilnie i po wkroczeniu oddzia³ów sowieckich nie wyjecha³
z miasta, choæ na sta³e mieszka³ w Krakowie. Jako prodziekan Wydzia³u
Prawa i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Stefana Batorego pe³ni³ sw¹ funkcjê do chwili zamkniêcia uczelni, tj. do 15 grudnia 1939 r. Do tego czasu by³y
te¿ wydawane przyspieszone dyplomy ukoñczenia studiów, które osobicie
z ramienia Wydzia³u parafowa³. Jego podpis widnieje na ostatnim protokole
nr VIII z posiedzenia Senatu z dnia 10 listopada 1939 r.
Po wykwaterowaniu z mieszkania przy ul. Wielkiej 17/7, który wspó³dzieli³ z prof. Adamem Che³moñskim (18901959), nie zdecydowa³ siê na
tajne nauczanie, lecz powo³uj¹c siê na swoje niemieckie pochodzenie, wyst¹pi³ do stosownych w³adz okupacyjnych o przeniesienie do Generalnego Gubernatorstwa. Po 10-miesiêcznym pobycie w obozach przesiedleñczych powróci³ do Krakowa, gdzie podj¹³ zatrudnienie w Rz¹dzie Generalnego
Gubernatorstwa. Publikowa³ tam w jêzyku niemieckim69. Na pocz¹tku 1942 r.
berliñskie Ministerstwo Edukacji zwróci³o siê do niego z propozycj¹ podjêcia
pracy w Instytucie Badawczym na powo³anym w 1941 r. Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu, ale na przejcie nie zgodzi³y siê w³adze Generalnego Gubernatorstwa70. Za kolaboracjê (za wyrzeczenie siê narodowoci polskiej i przyjêcie s³u¿by u Niemców) wydano na niego wyrok s¹du specjalnego RP71.
Zachowanie to po wojnie krytycznie ocenia³ na ³amach Pañstwa i Prawa
równie¿ prof. Józef Litwin (19041966)72. Okrycie infami¹ by³o tak¿e wyeks69

G. Panejko, Das polnische Wasserrecht und Fischereirecht. Herausgegeben vom Amt für
Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements, Polnische Gesetze und Verordnungen in deutscher Übersetzung für den Dienstgebrauch der deutschen Behörden im Generalgouvernement, t. 3/4, Krakau 1943, ss. 219 + 83.
70 Ç. Ñîêîëþê, Þð³é Ïàíåéêî 3.4.1886  18.8.1973, [w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî
Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà, 1988, t. 11, s. 8.
71 Komunikat opublikowany w podziemnym Organie Biura Informacji i Propagandy wileñskiej Armii Krajowej Niepodleg³oæ nr 10 z dat¹ 115 grudnia 1942 r. Zob. te¿ J. Wo³konowski, Wymiar sprawiedliwoci Polskiego Pañstwa Podziemnego na Wileñszczynie w latach
II wojny wiatowej, Miscellanea Historico-Iuridica, t. 5, red. A. Lityñski, P. Fiedorczyk, Bia³ystok 2007, s. 128.
72 W recenzji pierwszego wydania ksi¹¿ki Antoniego Peretiatkowicza (18841956) pt. Podstawowe pojêcia prawa administracyjnego (Poznañ 1945) J. Litwin napisa³: Maleñka uwaga.
Nikt nie usunie z historii kultury nazwisk i dzie³ Hamsuna ani Sven Hedina, niemniej nawet
arcydzie³a kolaboracjonisty Hamsuna s¹ dzi w szko³ach objête bojkotem, choæ zjawisko to jest
mo¿e przemijaj¹ce. W obecnych publikacjach polskich razi jednak nazwisko Panejki, uczonego
redniej miary, który  powiedzmy to sobie szczerze  nie przysporzy³ nauce polskiej takiego
blasku, by go cytowaæ, skoro wiemy wszyscy, jak zachowa³ siê w czasie wojny. Prawnictwo
polskie wynios³o z zawieruchy wojennej prawie zupe³nie czyst¹ kartê personaln¹, staæ je zatem
na to, by skreliæ pewne niewa¿ne pozycje (J. Litwin, Podstawy prawa administracyjnego
[Krytyka i sprawozdania], Pañstwo i Prawo 1946, r. 1, z. 7, s. 49). Warto nadmieniæ,
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ponowane w publikacji okolicznociowej pt. Z dziejów Almae Matris Vilnensis: ksiêga pami¹tkowa ku czci 400-lecia za³o¿enia i 75-lecia wskrzeszenia
Uniwersytetu Wileñskiego73. Bior¹c pod uwagê mo¿e nie tyle koniunkturalizm czy oportunizm, co lojalnoæ J. Panejki wzglêdem panuj¹cej w okrelonym momencie w³adzy, byæ mo¿e  po prostu  by³ niewolnikiem danych
czasów, zawsze oddany sprawie.
W 1944 r. wraz z rodzin¹ zosta³ ewakuowany do Wiednia, gdzie przebywa³ do 1948 r. Potem osiedli³ siê w Monachium i podj¹³ pracê w Wolnym
Uniwersytecie Ukraiñskim w charakterze profesora zwyczajnego prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych. Zosta³ nastêpnie rektorem tej uczelni na rok akademicki 1948/49. Wybór ten
zosta³ powtórzony w kolejnym roku akademickim. Za kadencji prof. J. Panejki na mocy decyzji nr XI 60710 bawarskiego Ministerstwa Owiaty i Kultury
z 16 wrzenia 1950 r. przyznano uczelni uprawnienia do kszta³cenia na
poziomie wy¿szym i mo¿liwoæ nadawania stopni naukowych, uznawanych
za równowa¿ne z uniwersyteckimi bez koniecznoci nostryfikacji. W kolejnym roku akademickim prof. J. Panejko pe³ni³ funkcjê prorektora. W wieku
75 lat zosta³ ponownie wybrany na stanowisko rektora w roku akademickim
1961/62.
Prób¹ rozliczenia siê ze strasznymi czasami wojny oraz panuj¹c¹
w Niemczech powojenn¹ okupacj¹ by³ szkic dotycz¹cy etyki w ¿yciu publicznym, w którym podj¹³ problem moralnoci panuj¹cej w³adzy74 .
Na potrzeby dydaktyki uniwersyteckiej opublikowa³ podrêcznik w jêzyku
ukraiñskim pt. Nauka administracji i prawa administracyjnego w dwóch
czêciach75.
Wypromowa³ te¿ du¿¹ grupê doktorów  a¿ 36 osób, przy czym niektórym sporód nich stopnie nadano na podstawie dysertacji napisanych
w jêzyku polskim, np. W³adys³awowi Dombkowi (Rozprawa administracyjna
w polskim postêpowaniu administracyjnym  30 maja 1950 r.) oraz Leviemu
Aberdam (Problemy nadzoru i kontroli w systemach administracji samorz¹dowej  26 sierpnia 1966 r.). Z innych warto wskazaæ na pracê Romana
Goliata pt. ²äåîëîã³÷í³ ïåðåì³íè ñàìîâðÿäóâàííÿ (Zmiany ideologiczne samorz¹du)  9 lipca 1949 r. oraz rozprawê Jaros³awa Dzyndra nt. Ïðîáëåìà ìåæ
êîìïåòåíö³¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðàâë³ííÿ é ñàìîâðÿäóâàííÿ (Problematyka rozgrani¿e adresat krytyki chyba zanadto siê ni¹ nie przej¹³, bowiem w kolejnym wydaniu podrêcznika
(przejrzanym i uzupe³nionym) z 1947 r. nadal przywo³uje cytat z pracy J. Panejki z 1926 r.
pt. Geneza i podstawy samorz¹du europejskiego (s. 45).
73 Kraków 1996, s. 108.
74 Þ. Ïàíåéêî, Åòè÷í³ ìîìåíòè â äåðæàâíîìó æèòò³, [w:] Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî
Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó. Þâ³ëåéíå âèäàííÿ. Ìþíõåí 1948, t. 5, s. 129138.
75 Þ. Ïàíåéêî, Íàóêà àäì³í³ñòðàö³¿ é àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâà. Çàãàëüíà ÷àñòèíà / Çà
âèêëàäàìè Þ. Ïàíåéêà îïðàöþâàâ Ñ. Ãàëàìàé, Augsburg 1949, cz. 1, s. 115; cz. 2, s. 116213
(ÓÂÓ: [ò. 5]. Óêðà¿íñüêà Ñòóäåíòñüêà Ãðîìàäà. Ñåð³ÿ: Ñêðèïòè; ò. 26).
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czenia kompetencji administracji rz¹dowej i samorz¹du)  10 kwietnia 1952 r.
czy dysertacjê Iwana Gwozda pt. Ôåäåðàë³çì ³ àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî CCCP
(Federalizm i prawo administracyjne ZSRR)  17 sierpnia 1968 r. Odnotowaæ
równie¿ nale¿y, ¿e powojennym uczniem prof. Jerzego Panejki by³ Zenobiusz
Sokoluk (19261998). W 1953 r. ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i Nauk Spo³ecznoEkonomicznych Ukraiñskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium. Bezporednio po studiach doktoryzowa³ siê z zakresu administracji i prawa administracyjnego na podstawie dysertacji pt. Ideologiczne podstawy samorz¹du
komunalnego we Francji. W tej dziedzinie ju¿ w 1955 r. uzyska³ habilitacjê
na podstawie pracy pt.: Teoria policji76. By³ profesorem zwyczajnym w latach
19681998 i jako wychowanek sta³ siê sukcesorem spucizny naukowej
J. Panejki.
Dzie³em ¿ycia prof. J. Panejki by³a wydana w 1963 r. w jêzyku ukraiñskim monografia pt. Teoretyczne podstawy samorz¹du77, stanowi¹ca ostateczn¹ konstatacjê wieloletnich dociekañ autora oraz daj¹ca najpe³niejszy pogl¹d
na istotê samorz¹du terytorialnego. Nawi¹zuje ona bezporednio do prac
przedwojennych, choæ uwzglêdnia tak¿e póniejsze ustawodawstwo (zwyk³e
i konstytucyjne) oraz pimiennictwo, w tym dorobek polskich autorów, m.in.
Jerzego Starociaka oraz Maurycego Jaroszyñskiego (18901974). Jak ju¿
wspomniano, ksi¹¿ka ukaza³a siê ponownie jaki czas temu na Ukrainie. Fragmenty tej pracy by³y tak¿e popularyzowane w formie osobnych publikacji78.
S¹dzê, ¿e data publikacji pierwowzoru omawianej ksi¹¿ki nie by³a przypadkowa. Nale¿y bowiem przypomnieæ, ¿e w 1960 r. ukaza³o siê drugie wydanie  rozszerzone i usystematyzowane  znanej pracy H. Kelsena pt. Czysta teoria prawa79. W 1961 r. Kelsen otrzyma³ tytu³y doktora honoris causa
Uniwersytetu Berliñskiego, Uniwersytetu Wiedeñskiego, New School for Social Research, a w 1963 r.  paryskiej Sorbony. W miêdzyczasie zosta³ uhonorowany Großes Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland
(Wielki Krzy¿ Zas³ugi RFN z Gwiazd¹). Z pewnoci¹ by³ on dla J. Panejki
wielkim autorytetem naukowym (nb. monografista europejskiego samorz¹du
prze¿y³ swojego mistrza tylko o cztery miesi¹ce).
Jerzy Panejko by³ tak¿e uczestnikiem emigracyjnych dyskusji patriotycznych odnosz¹cych siê do przysz³ych rozwi¹zañ instytucjonalnych w niepodleg³ej ju¿ Ukrainie. Da³ temu wyraz w szkicu porównawczym80.
76

Ç. Ñîêîëþê, Òåîð³ÿ ïîë³ö³¿, Ãàäÿ÷ 2005, ss. 206.
Þ. Ïàíåéêî, Òåîðåòè÷í³ îñíîâè ñàìîâðÿäóâàííÿ, Monachium 1963, ss. 194; Ponowne
wydanie: Þ. Ïàíåéêî, Òåîðåòè÷í³ îñíîâè ñàìîâðÿäóâàííÿ, Lwów 2002, ss. 196.
78 Þ. Ïàíåéêî, ²ñòîðè÷í³ îñíîâè ñàìîâðÿäóâàííÿ Ðåñïóáë³êàíåöü 1993, nr 34, s. 15 i n.;
Þ. Ïàíåéêî, Âïëèâ âèáîð÷èõ ñèñòåì íà ôàõîâ³ñòü ó ñàìîâðÿäóâàíí³, Â³÷å 2007, nr 11, s. 55 i n.
79 H. Kelsen, Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit, Wien
1960, ss. 534.
80 Þ. Ïàíåéêî, Êîíñòèòóö³éíà êðèçà Í³ìåöüêî¿ Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè, Ñó÷ñíà Óêðà¿íà
1953, nr 4, s. 4.
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U schy³ku ¿ycia pisa³ g³ównie drobne prace spoza zakresu nauk prawnych, w których porusza³ ró¿norodne problemy, np. przybli¿a³ ciekawe postacie historyczne lub koncentrowa³ siê na sprawach kulturalno-artystycznych.
Z ciekawszych mo¿na tu wymieniæ: Êðàñà ëþäèíè (1951), Ð³çäâÿíà ì³ñòåð³ÿ
(1952), Âîëô´àí´ Àìàäåóñ Ìîöàðò (1956), Âÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé (1956), Êîëè
äçâîíÿòü âîñêðåñí³ äçâîíè (1956), Áåòõîâåí  ëþäèíà (1957), Ãóìàíí³ñòü
³ õðèñòèÿíñòâî (1957), ²äåÿ â³÷íîãî ìèðó (1959), Äî ³ñòîð³¿ «Ìåñ³¿» Ãåíäåëÿ
(1961), Çàâäàííÿ ïðîôåñîðà óí³âåðñèòåòó (1965). Eseje publikowa³ na ³amach
prasy emigracyjnej (Svoboda, Wspó³czesna Ukraina, G³os Chrzecijañski).
Jerzy Panejko uchodzi³ za osobê bardzo zas³u¿on¹ w rodowisku emigracji ukraiñskiej. Jeszcze za ¿ycia ukaza³y siê okolicznociowe prace z okazji
jubileuszu 70-lecia81 oraz rocznicy 85-lecia urodzin82. Wyrazem szczególnego
uhonorowania by³o nadanie 30 marca 1972 r. godnoci doktora honoris causa
Ukraiñskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium83. Na stulecie urodzin
ukaza³y siê specjalnie dedykowane, pomiertne ksiêgi pami¹tkowe Profesora
Jerzego Panejki84.
Jerzy Karol Panejko zmar³ 18 sierpnia 1973 r. i zosta³ pochowany trzy
dni póniej w starej czêci cmentarza Waldfriedhof w Wiedniu w alei zas³u¿onych (Fürstenrieder Str. 288; pole 186, rz¹d 2, nagrobek 0076). W chwili
obecnej jego grób jest traktowany przez zarz¹d cmentarza jako opuszczony85,
co symptomatycznie wiadczy o pamiêci potomnych o osobie profesora, rektora i doktora honorowego uczelni, ale tak¿e melomana oraz dzia³acza spo³ecznego i oddaje poniek¹d tragizm tej  równie interesuj¹cej, co kontrowersyjnej
 postaci.

Summary
George Charles Paneyko (18861973)  biography sketch
Key words: theory of self-government, administrative law doctrines, GeorgeCharles Paneyko,
biography.

The article concerns the biography of the creator of the theory of state
local government in Poland. George Charles Paneyko lived from 1986 to
1973. In 1909 he graduated from the Faculty of Law and Social Sciences of
81

Ç. Ñîêîëþê, Ïðîô. Ä-ð Þð³é Ïàíåéêî. Ç íàãîäè 70- ð³÷íîãî þâ³ëåþ, Ìþíõåí 1956, ss. 19.
Ç.Ñîêîëþê, Áóòè ëþäèíîþ. Äî 85-ð³÷íîãî þâ³ëåþ ïðîô. Ä-ðà Þð³ÿ Ïàíåéêà, Óêðà¿íñüêèé
ñàìîñò³éíèê 1971, nr 5/6, s. 46-48.
83 Ó. Ïàöêå, Ì. Øàôîâàë, Ð. ßðåìêî, Universitas Libera Ucrainensis: 1921  2011, Monachium 2011, Varia cz. 56, passim.
84 Íàóêîâèé çá³ðíèê Óêðà¿íñüêîãî Â³ëüíîãî Óí³âåðñèòåòó íà ïîøàíó Þð³ÿ Ïàíåéêà, 1988, t.
11; In memoriam Georgii Panejko, Studien zu Nationalitatenfragen 1988, nr 4.
85 Die Grabstätte wurde aufgegeben  z informacji uzyskanej 27 sierpnia 2013 r. od
zarz¹dcy cmentarza.
82
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the University of Lviv. There he received his doctorate in 1910. In 1926, he
was docent at the Jagiellonian University, and from 1928 he worked as
a professor of administrative law and administrative sciences Stefan Batory
University in Vilnius. After World War II has been a full professor at the
Faculty of Jurisprudence and Social-Economic Sciences Ukrainian Free University in Munich. There was published in 1963 his last work Theoretical
basis of self-government.
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Kilka uwag o podziale w³adzy
w Unii Europejskiej
Ju¿ z ustaleñ encyklopedycznych wynika, i¿ Dostojny Jubilat zainteresowania badawcze koncentruje m.in. wokó³ doktryn podzia³u w³adzy1. Konstatuj¹c to, autorzy chcieliby niejako legitymizowaæ swoj¹ obecnoæ w Ksiêdze
Jubileuszowej P.T. Profesora za spraw¹ tego oto skromnego przyczynku.
Tytu³owy podzia³ zorientowany jest zasad¹ równowagi instytucjonalnej.
Nie jest to, jak wiadomo, kategoria traktatowa, choæ stanowi fundament,
atrybut Unii Europejskiej i zasadê systemow¹ prawa UE wywiedzion¹
z tekstu i kontekstu traktatów za³o¿ycielskich. Trybuna³ Sprawiedliwoci
(TS) zdefiniowa³ interesuj¹c¹ nas tu zasadê, któr¹ odkry³ ju¿ w 1958 r.2,
dopiero 32 lata póniej3. Jego zdaniem traktaty stworzy³y równowagê instytucjonaln¹, ustanawiaj¹c system podzia³u kompetencji pomiêdzy ró¿ne organy i powierzaj¹c ka¿demu z nich okrelon¹ rolê i zadania do wykonania
wewn¹trz tej instytucjonalnej struktury. Zachowanie tej równowagi nakazuje
respektowanie kompetencji innych organów, a ewentualne naruszenia tej
regu³y s¹ sankcjonowane. Trybuna³ niezbyt czêsto wypowiada³ siê na ten
temat4.
1 Licznych cytowañ doczeka³y siê tu takie publikacje, jak: Nowa interpretacja podzia³u
w³adz w Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Szeæ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dowiadczenia i inspiracje 19972003, Warszawa 2003, s. 285298; W³adza czwarta  kontroluj¹ca,
Pañstwo i Prawo 1992, z. 7, s. 8794.
2 Wyrok TS z 13 czerwca 1958 r. w sprawie 9/56 Meroni v. High Authority, ECR 1958, s. 11.
3 Wyrok TS z 22 maja 1990 r. w sprawie C  70/88 European Parliament v. Council
(Czarnobyl), ECR 1990, s. I2041.
4 Por. np.: wyrok z 17 grudnia 1970 r. w sprawie 25/70 Einfuhr  und Vorratsstelle für
Getreide und Futtermittel v. Köster, ECR 1970, s. 1161; wyrok z 29 padziernika 1980 r.
w sprawie 138/79 SA Roquette Frères v. Council, ECR 1980, s. 3333; wyrok z 23 kwietnia 1986 r.
w sprawie 294/83 Parti ècologiste Les Verts v. European Parliament, ECR 1986, s. 1339;
wyrok z 30 marca 1995 r. w sprawie C  65/93 European Parliament v. Council, ECR 1995, s. I643;
opinia 1/09 z dnia 8 marca 2011, ECR 2011, s. I01137.
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Opinio doctoris nie jest zgodna co do statusu normatywnego tytu³owej
zasady5. Zró¿nicowanie pogl¹dów jest tu daleko id¹ce: od pojmowania równowagi instytucjonalnej jako hipostazy poprzez traktowanie tej zasady jako
modus vivendi, wzglêdnie praktyki postêpowania, do przypisywania interesuj¹cej nas kategorii konstytucyjnej rangi. Kwintesencj¹ równowagi instytucjonalnej jest jej swoisty ontyczny dualizm: z jednej strony zasada ta opisuje,
co sugeruje wrêcz jej nazwa, system instytucjonalny organizacji miêdzynarodowej, z drugiej natomiast ustanawia nakaz zachowania równowagi, co wyczerpuje przecie¿ znamiona dyrektywy. Wydaje siê, i¿ ta hybrydowa natura
relewantnej zasady nie zosta³a odpowiednio dostrze¿ona w literaturze przedmiotu.
Zasada równowagi instytucjonalnej nie identyfikuje równej pozycji organów, lecz zrównowa¿ony system instytucjonalny organizacji. Dzia³ania ultra
vires naruszaj¹ tytu³ow¹ zasadê, natomiast uzurpacja uprawnieñ pozatraktatowych  zasadê kompetencji powierzonych.
Jaka jest u¿ytecznoæ pewnych filozoficznych koncepcji obecnych w doktrynie prawa pañstwowego w konstruowaniu unijnego mechanizmu checks
and balances?
Podzia³ w³adz to zasada zasad nowo¿ytnego konstytucjonalizmu, a art. 16
Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela stanowi¹cy, i¿: spo³eczeñstwo,
w którym nie ma nale¿ytej gwarancji praw ani okrelonego z góry podzia³u
w³adzy, nie ma ustroju konstytucyjnego, to jedna z najbardziej znanych fraz
prawniczych. Najogólniej mówi¹c, zasadê podzia³u w³adzy uto¿samia siê ju¿
z sytuacj¹, w której jednemu sporód kilku naczelnych organów w pañstwie
przypisuje siê odpowiedzialnoæ za stanowienie ustaw, a innemu za ich wykonanie6 . Ró¿nice miêdzy autorami w istocie sprowadzaj¹ siê do sposobu traktowania postulatu równowagi w³adz. Wyranie jednak przewa¿a stanowisko
upatruj¹ce we wzglêdnym zrównowa¿eniu parlamentu i rz¹du najwy¿sz¹
cechê zasady podzia³u w³adzy. Za opart¹ na tej zasadzie uwa¿a siê wiêc
ka¿d¹ strukturê, w której ¿aden z organów pañstwa zaliczanych do sprawuj¹cych funkcje ustawodawcze, wykonawcze i s¹dowe nie znajduje siê w pozycji zwierzchniej do pozosta³ych7.
Zasadê podzia³u w³adz, jak wiadomo, mo¿na pojmowaæ zarówno funkcjonalnie, jak i organicznie. Wed³ug tego ostatniego rozumienia poszczególne
funkcje pañstwa nie tylko abstrakcyjnie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹  wykony5 Szerzej na temat samej zasady por. m.in. P. Craig, Institutions, Power and Institutional
Balance, Oxford Legal Studies Research Paper 2011, nr 48; J.-P. Jacqué, The Principle of
Institutional Balance, Common Market Law Review 2004, vol. 41, nr 6; H. Goeters, Das
institutionelle Gleichgewicht  seine Funktion und Ausgestaltung im Europäischen Gemeinschaftsrecht, Berlin 2008.
6 Por. A. Pu³³o, Podzia³ w³adzy. Aktualne problemy w doktrynie, prawie i wspó³czesnej
dyskusji konstytucyjnej w Polsce, Przegl¹d Sejmowy 1993, nr 3, s. 12.
7 Ibidem.
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wane s¹ tak¿e przez ró¿ne organy8. Funkcjonalna koncepcja bazuje natomiast na abstrakcyjnej definicji w³adzy, niezale¿nie od organów, które j¹
sprawuj¹9.
Idea podzia³u w³adzy zawdziêcza swoje powstanie republikañskiej i rewolucyjnej myli angielskiej XVII wieku10. Bardzo wiele z dorobku teorii
angielskiej, w tym z dzie³a Lockea przejmowa³ Monteskiusz, którego nazwisko od bardzo dawna symbolizuje doktrynê podzia³u w³adzy, mimo ¿e nie jest
on jej twórc¹, chocia¿ przysporzy³ jej najwiêkszej s³awy11. Z pewnoci¹ uwagi
Monteskiusza by³y amalgamatem kilku idei znanych wczeniej, by³y atrakcyjn¹ syntez¹12. Przytoczmy tu zatem kilka myli tego filozofa, które nie
straci³y na doktrynalnej atrakcyjnoci. Kiedy w jednej i tej samej osobie lub
w jednym i tym samym ciele w³adza prawodawcza zespolona jest z wykonawcz¹, nie ma wolnoci, poniewa¿ mo¿na siê lêkaæ, aby ten sam monarcha albo
ten sam senat nie stanowi³ tyrañskich praw, które bêdzie tyrañsko wykonywa³. Nie ma równie¿ wolnoci, jeli w³adza s¹dowa nie jest oddzielona od
prawodawczej. Gdyby by³a po³¹czona z w³adz¹, w³adza nad ¿yciem i wolnoci¹ obywateli by³aby dowoln¹, sêdzia bowiem by³by prawodawc¹. Gdyby
by³a po³¹czona z wykonawcz¹, sêdzia móg³by mieæ si³ê ciemiê¿yciela. Wszystko by³oby stracone, gdyby jeden i ten sam cz³owiek lub jedno i to¿samo cia³o
mo¿nych albo szlachty, albo ludu sprawowa³o owe trzy w³adze: tworzenie
praw, wykonywanie publicznych postanowieñ oraz s¹dzenie zbrodni lub sporów miêdzy jednostkami13. Aby nie mo¿na by³o nadu¿ywaæ w³adzy, po¿¹danym jest taki stan rzeczy, w którym w³adza powstrzymywa³aby w³adzê14.
Je¿eli w³adza wykonawcza nie ma prawa powci¹gaæ zakusów cia³a prawodawczego, bêdzie ono despotyczne: skoro bowiem bêdzie ono mog³o nadaæ
sobie wszelk¹ w³adzê, unicestwi wszystkie inne w³adze. Ale nie trzeba, aby
w³adza prawodawcza mia³a, na odwrót, prawo wstrzymywania w³adzy wykonawczej, skoro bowiem wykonywanie z natury ma swoje granice, nie ma
potrzeby go ograniczaæ15.
Koen Lenaerts konstatuje, ¿e od czasów Monteskiusza zasada podzia³u
w³adz (trias politica) stanowi³a podstawow¹ gwarancjê demokratycznego
sprawowania ka¿dego rodzaju w³adzy publicznej i znalaz³a zastosowanie
w systemie separacji w³adz ustanowionym w konstytucji amerykañskiej,
a wed³ug S¹du Najwy¿szego tego pañstwa de facto oznacza mechanizm ha8
9
10
11
12
13
14
15

Por. H. Hofmann, op. cit., s. 70.
Ibidem, s. 71.
Por. A. Pu³³o, op. cit., s. 14.
Ibidem, s. 17.
Ibidem.
Ch. Montesquieu, O duchu praw, t³um. T. Boy-¯eleñski, Warszawa 1957, t. 1, s. 232.
Ibidem.
Ibidem.
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mulców i równowagi (checks and balances) chroni¹cy jednostkê przed ka¿d¹
koncentracj¹ w³adzy sprawowanej przez jedynego jej piastuna16.
Koncepcja równowagi i wzajemnego hamowania w³adz zosta³a rozwiniêta przez Aleksandra Hamiltona, wed³ug którego ka¿da z w³adz powinna mieæ
niewielki wp³yw na powo³ywanie drugiej, za cz³onkowie ka¿dego rodzaju
w³adzy powinni byæ od siebie niezale¿ni17. Przewaga w³adzy ustawodawczej
wymaga za, aby by³a ona podzielona (dwuizbowoæ), a s³aboæ w³adzy wykonawczej wymaga, aby by³a ona wzmocniona i mia³a prawo ingerowania
w kompetencje w³adzy ustawodawczej i zapobiegania w ten sposób z³ym
ustawom18. W konstytucji Stanów Zjednoczonych ideê równowa¿enia w³adz
przyjêto jako zasadê posi³kow¹ wobec podzia³u w³adzy19.
Du¿¹ wagê nale¿y przywi¹zywaæ do myli Andrzeja Pu³³y, i¿: mo¿na
mówiæ o dwóch sposobach rozumienia podzia³u w³adzy, ale t¹ postaci¹ idealn¹, znan¹ zreszt¹ praktyce, a w teorii ¿yw¹ przez blisko dwiecie lat, jest
wersja separacji bezwzglêdnej (absolutnej, czystej). Z kolei postaci¹ pragmatyczn¹ jest wersja dopuszczaj¹ca pewne naruszenie stanu separacji funkcjonalnej, ale w bardzo okrelonym celu i w wyranych granicach zakrelonych
w sposób podobny jak u Monteskiusza czy w konstytucji amerykañskiej20.
Poniewa¿ UE nie jest ani emanacj¹ systemu podzia³u w³adz, ani  co
bardziej oczywiste  systemem parlamentarnym, wielu autorów dochodzi do
wniosku, ¿e to struktura sui generis21. Giandomenico Majone proponuje
wyjæ poza powy¿sz¹ dychotomiê i dostrzec tak¿e inne sposoby sprawowania
w³adzy publicznej, które okazaæ siê mog¹ przydatne w definiowaniu ustroju
wspólnotowego22. Antecedencji instytucjonalnych Wspólnoty autor ten poszukuje natomiast w ustroju redniowiecznej monarchii absolutnej, przy czym
okrela go mianem systemu rz¹dów mieszanych (mixed government), charakteryzuj¹cych siê obecnoci¹ w legislatywie w³adcy i stanów reprezentuj¹cych
ich podstawowe interesy23. Filozofia takiego mieszanego ustroju zak³ada
wspó³dzia³anie rz¹dz¹cych, zapewnione bardziej przez wzajemne porozumienie ni¿ suwerennego w³adcê24. Najwa¿niejsza cecha ustroju mieszanego to
zapewnienie stabilnoci w systemie rz¹dów, gwarantuj¹cej utrzymanie równowagi spo³ecznej i politycznej25.
16 K. Lenaerts, Some Reflections on the Separation of Powers in the European Community,
Common Market Law Review 1991, vol. 28, s. 11.
17 Por. C. Rossiter (ed.), The Federalist Papers, New York 1961, s. 241.
18 Ibidem.
19 Tak A. Pu³³o, op. cit., s. 22.
20 Ibidem.
21 Por. m.in. G. Majone, Delegation of Regulatory Powers in a Mixed Polity, European
Law Journal 2002, nr 3, s. 324.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 320.
24 Ibidem, s. 328.
25 Tak A. Pu³³o, op. cit., s. 16.
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Poza zakresem tych elementarnych dociekañ nie powinna pozostawaæ
zasada jednoci w³adzy jako kategoria kreuj¹ca model ustrojowy, która przecie¿ tylko w skrajnej postaci znajduje wyraz w systemie rz¹dów autorytarnych oznaczaj¹cych kumulacjê w³adzy w jednym jej podmiocie. Zmoderowana wersja jednoci w³adzy polega na supremacji parlamentu w systemie
organów pañstwowych. Nadrzêdnoæ organu przedstawicielskiego nie prowadzi do koniecznoci podzia³u kompetencji, lecz jedynie do przyjêcia odmiennych jego zasad. Zasada równowagi i wzajemnego hamowania zast¹piona
zosta³a innymi regu³ami wspó³dzia³ania organów pañstwowych. Mechanizm
kompromisu, wkomponowany niejako w teoriê podzia³u w³adz, obcy jest monistycznej koncepcji aparatu pañstwowego orientowanej raczej myl¹ Jana
Jakuba Rousseau o koncentracji w³adzy w jednym organie podporz¹dkowanym suwerenowi. Charakterystyczna dla tej koncepcji jest hierarchiczna
struktura organizacyjna pañstwa, na czele której znajduje siê organ najwy¿szy, a wszystkie inne s¹ mu podporz¹dkowane. Wed³ug Rousseau w³adza
ustawodawcza parlamentu mia³a spe³niaæ dwie nierozdzielne funkcje: wydawaæ ustawy i zabezpieczaæ ich wykonanie, to jest urzeczywistniaæ inspekcjê
nad w³adz¹ wykonawcz¹, bez tego zgin¹³by wszelki zwi¹zek miêdzy obu w³adzami, wszelkie podporz¹dkowanie, druga nie by³aby zale¿na od pierwszej26.
Zasadê jednoci w³adzy pañstwowej nale¿y odró¿niæ od zasady jednolitoci aparatu pañstwowego jako kategorii optymalizuj¹cej jego kompleksowe
dzia³anie, niezale¿nie od za³o¿eñ doktrynalnych. Jednolitoæ jest wiêc zasad¹
o charakterze techniczno-organizacyjnym, a nie ide¹ kreuj¹c¹ system organów pañstwowych27.
Pozostaje ustaliæ, czy powy¿sze postulaty doktrynalne w jaki sposób
odzwierciedlono w dziele traktatowym i jaka jest ich przydatnoæ w mechanice ustrojowej UE, skoro recepcja tych postulatów w systemach pañstwowych nie by³a prost¹ adaptacj¹. Niemiecki Federalny Trybuna³ Konstytucyjny (FTK) ju¿ w pocz¹tkach swojej dzia³alnoci orzeczniczej zauwa¿y³, ¿e
zasada podzia³u w³adz: nigdzie nie zosta³a urzeczywistniona w czystej postaci28, wprost przeciwnie  w wielu miejscach ustawy zasadniczej zosta³a
naruszona29, a sam Trybuna³ zastanawia³ siê nawet, czy na gruncie niemieckiej konstytucji zasada ta zachowuje swoj¹ wa¿noæ30 i czy mo¿e zostaæ
pogwa³cona, je¿eli nast¹pi ingerencja jednej w³adzy w tzw. istotê (Kernbereich) drugiej, poniewa¿ kwesti¹ otwart¹ jest, zdaniem FTK, co stanowi ow¹
istotê31.
26
27
28
29
30
31

J. J. Rousseau, Umowa spo³eczna, t³um. M. Paw³owska, Warszawa 1966, s. 52.
Por. mutatis mutandis art. 13 TUE.
BVerfGE 3, s. 225 /247/; BVerfGE 7, s. 183 /188/; BVerfGE 34, s. 259.
BVerfGE 18, s. 52 /59/.
BVerfGE 3, s. 225 /247/.
BVerfGE 9, s. 268 /280/; BVerfGE 30, s. 1 /27/.
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Zrozumienie podzia³u w³adz jako zasady wspó³czesnej konstytucji wymaga uwolnienia siê od tradycyjnego jego wyobra¿enia, w którym podzia³ ten to
nic innego ni¿ narzêdzie powci¹gania pierwotnie istniej¹cej jednolitej w³adzy i jej ograniczenia na korzyæ jednostki poprzez rozdzielenie oraz system
wzajemnych hamulców i kontroli32. Próby nowego objaniania powy¿szej zasady eksponuj¹ jej charakter historyczny, od którego odchodz¹ wspó³czesne
standardy konstytucyjne i obecnie w innych relacjach nale¿y poszukiwaæ
dystrybucyjnych konsekwencji, gdy¿ podzia³ w³adz wydaje siê tu pierwotny
wobec podzia³u w³adztwa i dotyczy struktury pañstwa, bikameralnej legislatywy, organizacji administracji publicznej33. Mimo s³usznoci pogl¹du, ¿e nie
istnieje ju¿ równowaga w³adz, jego lansowanie grozi rozmyciem konturów ich
podzia³u jako zasady konstytucyjnej34.
W polskim prawie konstytucyjnym podrêcznikow¹ rekonstrukcjê rodzimych rozwi¹zañ w tej materii odnajdujemy w wypowiedzi m.in. L. Garlickiego35 . Art. 10 Konstytucji RP wskazuje podstawy przedmiotowego rozgraniczenia w³adz (ust. 1), potem wskazuje podmioty  organy konstytucyjne,
którym powierzone jest wykonywanie w³adzy ustawodawczej, w³adzy wykonawczej i w³adzy s¹downiczej (ust. 2). Zasada wspomagana jest przez dwie
koncepcje szczegó³owe: koncepcjê domniemañ kompetencyjnych i koncepcje
istoty poszczególnych w³adz36. Ta pierwsza opiera siê na ocenie charakteru
poszczególnych kompetencji w³adczych pañstwa. Kompetencje daj¹ce siê
w miarê jednoznacznie okreliæ z uwagi na ich treæ mo¿na na zasadzie
domniemañ kompetencyjnych podporz¹dkowaæ poszczególnym w³adzom  jeli na przyk³ad dana kompetencja polega na stanowieniu prawa, to z samej
swojej istoty powinna ona przypadaæ organom w³adzy ustawodawczej37. Je¿eli wiêc przepisy konstytucji czy ustawy zwyk³ej nie precyzuj¹ jasno, kto ma
ustanowiæ dan¹ regulacjê prawn¹, domniemanie kompetencji zawsze przemawiaæ bêdzie za przyznaniem tej kompetencji parlamentowi38. Koncepcja
istoty poszczególnych w³adz zak³ada, ¿e istnieje jak gdyby j¹dro kompetencyjne w³adzy ustawodawczej, wykonawczej, s¹downiczej, w które inne w³adze nie
mog¹ wkraczaæ, gdy¿ oznacza³oby to przekrelenie zasady podzia³u w³adz39.
32 Tak K. Hesse, Grundzûge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
20. Auflage, Heidelberg 1999, s. 186.
33 Ibidem. W polskim pimiennictwie konstytucyjnoprawnym por. M. Ma³ajny, Trzy teorie
podzielonej w³adzy, Warszawa 2001.
34 Por. K. Hesse, op. cit., s. 187.
35 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, wyd. 13, Warszawa 2009, s. 67
i n. Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 432 i n.; W. Skrzyd³o (red.),
Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2010, s. 144 i n.; H. Suchocka, Zasada podzia³u i zrównowa¿enia w³adz, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa
1998, s. 146 i n.; Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruñ 2009, s. 77 i n.
36 Por. L. Garlicki, op. cit., s. 6971.
37 Ibidem, s. 69.
38 Ibidem.
39 Ibidem, s. 74.
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Przywo³ywany ju¿ tu K. Lenaerts podejmuje próbê poszukiwania trias
politica we wspólnotowym procesie sprawowania w³adzy40. Jak wiadomo,
organiczne pojmowanie ich podzia³u nie znajduje zastosowania w systemie
instytucjonalnym organizacji. Oczywista jest tu konkluzja, ¿e nie wydaje siê
mo¿liwe charakteryzowanie organów wspólnotowych jako jedynych dysponentów wyró¿nionych w³adz, poniewa¿ analiza prerogatyw traktatowych instytucji nie prowadzi do wyznaczenia klarownych linii demarkacyjnych miêdzy segmentem w³adzy prawodawczej i wykonawczej41. Funkcjonalna
eksplikacja brzmi równie notoryjnie: w³adza prawodawcza polega na stanowieniu norm o charakterze abstrakcyjno-generalnym (lois matèrielles), w³adza wykonawcza  na stosowaniu tych norm do okrelonych stanów faktycznych, w³adza s¹downicza  na rozstrzyganiu sporów o prawo42. Autor ten nie
w¹tpi, ¿e zasada podzia³u w³adz definiowana jest w tej funkcjonalnej perspektywie jako strukturalna cecha charakteryzuj¹ca wspólnotowy porz¹dek
prawny43. Trudnoci w jednoznacznym uto¿samianiu instytucji wspólnotowych z jedn¹ lub drug¹ w³adz¹ nie mog¹ eliminowaæ u¿ytecznoci koncepcji
trias politica z debaty nad instytucjonaln¹ reform¹ Wspólnoty44.
Z kolei Amaryllis Verhoeven jest wrêcz przekonana, ¿e obraz zarz¹dzania UE odpowiada systemowi rz¹dów koncypowanych przez Monteskiusza45.
Zdaniem tej autorki pojêcie trias politica implikuje nazwanie konstytucjonalizmem stanu, w którym ró¿ne interesy identyfikowane w spo³eczeñstwie
mog¹ egzystowaæ ze sob¹ w harmonijny sposób. Idea podzia³u w³adz powi¹zana jest z wizj¹ demokracji jako zinstytucjonalizowanego dialogu miêdzy
ró¿nymi interesami, który jest w stanie ods³oniæ dobro wspólne46.

40
41

K. Lenaerts, op. cit., s. 11.
Ibidem, s. 13. Por. tak¿e A. Haratsch, Der Grundsatz der Gewaltenteilung als rechtsordnungsübergreifender Rechtssatz  Ansätze einer einheitlichen Europäischen Rechtsordnung, [w:]
M. Demel (hrsg.), Funktionen und Kontrolle der Gewalten, Stuttgart 2001, s. 199. Organicznie
wydaje siê pojmowaæ równowagê instytucjonaln¹ P. Pescatore, L´exécutif communautaire: justification du quadripartisme institué par les traités de Paris et de Rome, Cahiers de Droit
Européen 1978, nr 14, s. 387.
42 Por. K. Lenaerts, op. cit., s. 13; M. A. Pollack u¿ywa pojêcia wertykalny podzia³
w³adzy na okrelenie trychotomii funkcji: prawodawczej, wykonawczej, s¹downiczej, przy czym
nie oznacza to, i¿ okrelona sfera aktywnoci zastrze¿ona jest dla odpowiedniej instytucji WE/
UE. Zob. H. Wallace, W. Wallace, M.A. Pollack, Policy  Making in the European Union, Sixth
Edition, Oxford, New York 2010, s. 30.
43 Por. K. Lenaerts, op. cit., s. 14. Odmiennie: R. Bieber [w:] H. von Groeben, J. Thiesing.
C.D. Ehlermann (hrsg.), Kommentar zum EU-/EG  Vertrag, Baden-Baden 1997, s. 135.
44 Tak K. Lenaerts, op. cit., s. 14. Podobnie J. P. Jacqué, Cours..., s. 291.
45 A. Verhoeven, The European Union in Search of a Democratic and Constitutional Theory, The Hague  London  New York 2002, s. 208. Nie podziela tego pogl¹du m.in.
L.-J. Constantinesco, Fédéralisme  constitutionalisme ou fonctionnalisme? Réflexion sur la
méthode de l´intégration européenne, [w:] Mélanges F. Dehousse, Paris 1979, s. 19 i n.; T. Oppermann, Europarecht..., s. 104.
46 Por. A. Verhoeven, op. cit., s. 209.
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Dla Monteskiusza postulat reprezentacji interesów adresowany by³ do
cia³a prawodawczego z³o¿onego z arystokratycznej izby wy¿szej i ni¿szej izby
ludowej, natomiast wed³ug Jamesa Madisona narodowa reprezentacja dzia³aj¹ca ponad sporami powinna byæ wolna od lokalnych nacisków i podj¹æ
dzia³ania na rzecz dobra publicznego47. Ojcowie za³o¿yciele podkrelali potrzebê szerokiej reprezentacji, w której interesy frakcyjne by³yby tak zró¿nicowane, ¿e nie mog³yby zdominowaæ instytucji48. Mechanizm checks and
balances by³ bardziej rodzajem zabezpieczenia w przypadku, kiedy narodowe
reprezentacje nie by³y w stanie oderwaæ siê od interesów grupowych inaczej
ni¿ czystym zrównowa¿eniem systemu reprezentacji interesów, w którym
ró¿ne instytucje reprezentowa³yby ró¿nych wyborców i zapewnia³yby deliberacjê nad dobrem wspólnym49. W mniemaniu Madisona w spo³eczeñstwie
wszechobecny jest podzia³ na tych, którzy maj¹ w³asnoæ (mniejszoæ) i na
tych, którzy jej nie maj¹ (wiêkszoæ). Ide¹ przewodni¹ systemu checks and
balances by³o powierzenie w równym stopniu w³adzy licznym i nielicznym
jako dwóm przeciwstawnym grupom. Izba Reprezentantów pochodz¹ca z wyborów powszechnych wyra¿a³aby interes wiêkszoci, podczas gdy interesy
mniejszoci by³yby artyku³owane przez w³adzê wykonawcz¹, Senat i judykaturê, oparte na wyborach porednich50.
Co do przydatnoci w in¿ynierii unijnej powy¿szego systemu w takiej
akurat konotacji w doktrynie spotkaæ mo¿na ró¿ne opinie. I tak na przyk³ad
zdaniem Stijna Smismansa interpretacja checks and balances jako reprezentacji interesów nie stanowi praktycznego narzêdzia do zrozumienia równowagi instytucjonalnej w UE, bowiem jest to próba wykorzystania starych
teorii (równie¿ trias politica) do legitymizacji nowej51. Natomiast A. Verhoeven utrzymuje, ¿e zasada równowagi instytucjonalnej w systemie UE mo¿e
byæ postrzegana jako radykalizacja amerykañskiej idei zrównowa¿onego systemu rz¹dów52. Autorka ta lansuje interesuj¹c¹ koncepcjê funkcjonalnej reprezentacji interesów jako mechanizmu zarz¹dzania UE. W lad za opini¹
Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego definiuje funkcjonalny interes jako ka¿dy przejaw zorganizowania obywatelskiego spo³eczeñstwa, w³¹czaj¹c w to
47 Por. C. R. Sunstein, Interest Groups in American Public Law, Stanford Law Review
19851986, vol. 38, s. 42.
48 Ibidem.
49 Ibidem. A. Verhoeven twierdzi (op. cit., s. 210), ¿e amerykañska idea zrównowa¿onego
systemu rz¹dów eksponuje deliberacyjn¹ interpretacjê demokracji.
50 Por. R. Gargarella, Full Representation, Deliberation and Impartiality, [w:] J. Elster
(ed.), Deliberative Democracy, Cambridge 1998, s. 260.
51 S. Smismans, Institutional Balance as Interest Representation. Some Reflection on Lenaerts and Verhoeven, [w:] Ch. Joerges, R. Dehousse (eds.), Good Governance in Europes
Integrated Market, Oxford 2002, s. 9596. S³usznie wydaje siê zatem przypominaæ K. Hesse (op.
cit., s. 185), ¿e zasada podzia³u w³adzy nie jest naturalnoprawnym dogmatem o ponadczasowym
wymiarze, lecz doktryn¹ ukszta³towan¹ w okrelonych historycznych i politycznych realiach.
52 A. Verhoeven, op. cit., s. 210.
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partnerów spo³ecznych, grupy interesu, lobbing, grupy konsumenckie, wspólnoty religijne53. Jaka jest ratio takiej reprezentacji? Verhoeven podaje kilka
argumentów: 1) poprzez w³¹czenie grup interesów w proces decyzyjny instytucje UE s¹ w stanie zapewniæ szerok¹ akceptacjê dla swoich rozstrzygniêæ54; 2) udzia³ funkcjonalnej reprezentacji interesów zwiêksza efektywnoæ i racjonalnoæ procesu decyzyjnego; 3) reprezentacja interesów
postrzegana jest jako instrument osi¹gania szczególnych celów integracji.
Autorka dochodzi do konkluzji, ¿e ustrój UE powinien byæ bardziej definiowany w kategoriach wartoci i za³o¿eñ teleologicznych ni¿ w kategoriach
zarz¹dzania ni¹55. Wspiera j¹ w tych spostrze¿eniach S. Smismans, który nie
bez racji zauwa¿a, ¿e tradycyjna interpretacja równowagi instytucjonalnej
objania³a legitymizacjê zarz¹dzania WE/UE w kontekcie rz¹dów prawa i
idei terytorialnej reprezentacji56. Tymczasem europejska praktyka instytucjonalna odnotowuje wiele form funkcjonalnego uczestnictwa, to jest partycypacji w tworzeniu polityki europejskiej ró¿nych sformalizowanych i niesformalizowanych struktur przedstawicielskich. Ta funkcjonalna reprezentacja
obejmuje równie¿ procedury konsultacyjne partnerów spo³ecznych57.
Christian Calliess i Matthias Ruffert dowodz¹ z kolei, ¿e u podstaw Unii
nie le¿y tradycyjny  je¿eli ju¿ to kulej¹cy (hinkendes)  system checks and
balances, który wprawdzie jest podobny do pierwotnej etatystycznej zasady
podzia³u w³adz, jednak lepiej mo¿na go okreliæ zasad¹ podzia³u funkcji
(Prinzip der Funktionenteilung)58. Funkcje te powierzone s¹ ustanowionym
przez Traktat organom. Podobnie jak umowna jest liczba funkcji, dowolna
mo¿e te¿ byæ liczba organów je sprawuj¹ca59. Rzeczowe powi¹zanie funkcji
z organem oznacza zasadniczy zakaz wykonywania czy przekazywania funkcji, która nie odpowiada istocie tego organu i charakterystycznej dla niego
podstawowej aktywnoci.
Czy zasada równowagi instytucjonalnej utrudnia confusion des pouvoirs
i jako taka mo¿e byæ porównywana z koncepcjami etatystycznymi? I nie
chodzi tu przecie¿ o symplicystyczn¹ organiczn¹ triadê w³adz, lecz o pomieszanie funkcji na przyk³ad poprzez ingerencjê Rady w prerogatywy Parla53 Opinia Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego z 23 wrzenia 1999 r., O. J. 1999, C 329,
s. 30. Por. tak¿e S. Smismans, op. cit., s. 42 i n.
54 Autorka zastanawia siê (op. cit., s. 216), czy ta akceptacja wynika z realnego wp³ywu
tych grup na decyzje UE, czy te¿ zainteresowane strony s¹ po prostu tylko wys³uchiwane, bez
brania pod uwagê ich interesów?
55 Ibidem, s. 217.
56 S. Smismans, op. cit., s. 102.
57 Ibidem.
58 Ch. Calliess, M. Ruffert, EUV/AEUV. Kommentar, 4. Auflage, München 2011, s 425.
N. Achterberg, (Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 Aufl. Heidelberg 2000, s. 134) objania to jako:
spezifisch gemeinschaftsrechtliche Funktionsordnung.
59 Tak K. Hesse, op. cit., s. 188.
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mentu Europejskiego za spraw¹ delegowania kompetencji do Komisji? Bardzo interesuj¹co w tej kwestii wypowiada siê Werner Schroeder, wed³ug
którego wynikaj¹ z tego stanu rzeczy dwie konkluzje60. Jedna bazuje na
etatystycznym pogl¹dzie, ¿e stanowienie prawa przez egzekutywê [rozporz¹dzeñ przez Radê, a wiêc organ miêdzyrz¹dowy  dop. O.£, J.G.] narusza
zasadê podzia³u w³adz61. Druga konstatacja opiera siê na za³o¿eniu, i¿ mamy
do czynienia z unijnym modelem podzia³u w³adz, do którego opisania s³u¿y
nowa zasada równowa¿enia ustawodawstwa UE i orzecznictwa62.
Mo¿na sensownie pytaæ, czy Monteskiuszowska koncepcja prymatu ustawodawcy nie dezawuuje zasady równowagi instytucjonalnej. Wed³ug wielu
autorów UE jest w pierwszym rzêdzie wspólnot¹ prawodawcz¹63. Preponderacja w³adzy ustawodawczej uzasadniana jest genetycznym niejako pierwszeñstwem ustawodawstwa wobec egzekutywy i s¹downictwa: rz¹d wykonuje
ustawy, s¹d orzeka na ich podstawie. Dominacja unijnej legislatywy nie mo¿e
byæ, co oczywiste, argumentowana tzw. zwierzchnictwem parlamentu, gdy¿
g³ówn¹ instytucj¹ prawodawcz¹ jest nadal Rada UE z³o¿ona, jak wiadomo,
z przedstawicieli rz¹dów pañstw cz³onkowskich.
Wy¿ej wymieniany W. Schroeder zastanawia siê, czy zasada podzia³u
w³adz i zasada równowagi instytucjonalnej ró¿ni¹ siê czym istotnym
w ujêciu funkcjonalnym64. Pogl¹d, ¿e zasada podzia³u w³adz s³u¿y zapewnieniu indywidualnej sfery wolnoci obywateli, a w równowadze instytucjonalnej chodzi o optymalny rozwój integracyjnej w³adzy, zdaniem tego autora jest
trudny do utrzymania65. Paraleli nale¿y poszukiwaæ w uwik³aniu (Verflechtung) suwerennej w³adzy sprawowanej w policentrycznym systemie w ró¿ne
organy urzeczywistniaj¹ce konstytucyjne (traktatowe) cele66. Wed³ug Schroedera trafne natomiast jest spostrze¿enie, ¿e zasada równowagi instytucjo60 W. Schroeder charakteryzuje wspó³czesn¹ organizacjê w³adzy w UE jako: dynamic
confusion of powers. Zob. W. Schroeder, Das Gemeinschaftsrechtssystem, Tübingen 2002,
s. 353; V. Schmidt, Federalism and State Governance in the European Union and the United
States: An Institutional Perspective, [w:] K. Nicolaidis, R. Howse (eds.), The Federal Vision,
Oxford 2001, s. 339.
61 W. Schroeder powo³uje siê (op. cit., s. 353) na wniosek Trybuna³u Finansowego Nadrenii-Palatynatu do Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego z³o¿ony w trybie art. 100 ust. 1
ustawy zasadniczej, AWD 1964, s. 26. FTK nie zaj¹³ siê t¹ kwesti¹, wypowiadaj¹c pogl¹d, ¿e
obowi¹zywanie prawa wspólnotowego mo¿e byæ kwestionowane tylko poprzez ustawê akceptuj¹c¹ traktat za³o¿ycielski. Szerzej na ten temat por. G. Eibach, Das Recht der Europäischen
Gemeinschaften als Prüfungsgegenstand des Bundesverfassungsgerichts, Berlin 1986, s. 54 i n.
62 Por. W. Schroeder, op. cit., s. 355.
63 Tak np. T. von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration,
Tübingen 1996, s. 169.
64 W. Schroeder, op. cit., s. 360.
65 Ibidem. Ró¿nic nie dostrzega m.in. R. Geiger, op. cit., s. 240; E.U. Petersmann, Proposals for a New Constitution for the European Union: Building-blocks for a Constitutional Theory
and Constitutional Law of the EU, Common Market Law Review 1995, vol. 32, s. 1123.
66 Por. W. Schroeder, op. cit., s. 360.
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nalnej nigdy nie by³a instrumentem przeciwdzia³ania nadu¿yciu w³adzy,
gdy¿ ten problem w systemie unijnym w ogóle nie istnieje, a to za spraw¹
ochrony jego instytucjonalnych podstaw przez Trybuna³em Sprawiedliwoci
(TS)67. Mo¿na kwestionowaæ tak arbitraln¹ konkluzjê, maj¹c chocia¿by na
wzglêdzie paremiê: A kto pilnowaæ bêdzie samych stra¿ników? (Quis custodiet ipsos custodet?)
Czy podobieñstwa porównywanych tu zasad mo¿na poszukiwaæ (ceteris
paribus) w ich funkcji ochronnej wobec wolnoci jednostki? Sk³onni jestemy
przychyliæ siê do tezy Michaela Schweitzera i Waldemara Hummera, ¿e w³adza UE opiera siê na liberalizacji, harmonizacji i integracji gospodarek
pañstw cz³onkowskich i jest orientowana zasad¹ zapewnienia Unii zdolnoci
do dzia³ania, a w takim ujêciu poszczególne funkcje w³adzy unijnej nie hamuj¹ siê wzajemnie dla dobra obywateli rynku, lecz wprost przeciwnie:
w³adza Unii determinowana jest efektywnym wype³nianiem tych funkcji68.
Autorów w ich rozumowaniu wydaje siê wspieraæ sam TS, który w wyroku
w sprawie Vreugdenhil uzna³, ¿e celem podzia³u kompetencji miêdzy ró¿ne
instytucje wspólnotowe jest zapewnienie równowagi instytucjonalnej, a nie
ochrona jednostek69. W sprawie tej rzecznik generalny M. Darmon zaprezentowa³ pogl¹d, ¿e naruszenie normy odnosz¹cej siê do procedury czy formy
aktu prawnego nie zawsze skutkuje odpowiedzialnoci¹ UE. Wed³ug rzecznika, normy reguluj¹ce podzia³ kompetencji w Unii s¹ porównywalne do przepisów formalnych lub proceduralnych. Trybuna³ podzieli³ tê opiniê i orzek³,
¿e: nieprzestrzeganie równowagi miêdzy instytucjami wspólnotowymi nie
mo¿e byæ wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ dla odpowiedzialnoci Unii wobec skar¿¹cej. To stanowisko mog³oby byæ odmienne, je¿eli akty unijne by³yby przyj67
68

Ibidem, s. 361.
M. Schweitzer, W. Hummer, Europarecht, Neuwied 1996., s. 499. Podobnie S. Prechal,
Institutional Balance: a Fragile Principle with Uncertain Contents, [w:] T. Heukles, N. Blokker,
M. Brus (eds.), The European Union after Amsterdam. A Legal Analysis, The Hague  London
 Boston 1998, s. 281. Odmiennie: A.G. Toth, The Oxford Encyclopedia of European Community
Law, Oxford 1991, s. 303; J. Bergmann, Recht und Politik der Europäischen Union, Stuttgart
2001, s. 174. Wed³ug Bergmanna podzia³ w³adz w p³aszczynie unijnej oznacza wzajemn¹
kontrolê i hamowanie w³adz (gegenseitige Kontrolle und Hemmung der Gewalten) i ich powci¹ganie, co s³u¿yæ ma ochronie wolnoci obywatela UE.
69 Zob. wyrok TS z 13 marca 1992 r. w sprawie C- 282/90 Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV v. Commission, ECR 1992, s. I1937. Stanowisko Trybuna³u by³o krytykowane w pimiennictwie, szczególnie przez F. Fines (A General Analytical Perspective on
Community Liability, [w:] T. Heukles, A. McDonnell (eds.), The Action for Damages in Community Law, The Hague 1997, s. 24), która uzna³a, ¿e orzeczenie to jest krokiem wstecz wobec
wspólnoty prawa i TS umocni³ nim opozycjê miêdzy ogólnym interesem z jednej strony
a interesem jednostki z drugiej. Inny argument tej autorki, równie¿ krytyczny, jest tradycyjny:
doktryna podzia³u w³adz jest ostatecznie orientowana na ochronê jednostki. F. Fines pyta: co
nale¿a³oby s¹dziæ o konstytucji, z której wynika, ¿e podzia³ w³adz nie s³u¿y ochronie obywateli?
Nale¿y zauwa¿yæ jednak, ¿e w pocz¹tkowym okresie orzekania Trybuna³ wyda³ odmienne rozstrzygniêcie: zob. wyrok TS z 13 czerwca 1958 r. w sprawie 9/56 Meroni v. High Authority, ECR
1958, s. 133 /152/.
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mowane nie tylko z naruszeniem podzia³u kompetencji miêdzy instytucje,
lecz tak¿e z naruszeniem substancjalnych przepisów wy¿szej rangi chroni¹cych prawa cz³owieka70.
Powróæmy w tym miejscu do wypowiedzi W. Schroedera, który ledz¹c
konwergencjê obu interesuj¹cych nas tu zasad konstatuje, ¿e równowaga
instytucjonalna, podobnie jak zasada podzia³u w³adz w systemie pañstwowym, chroni system UE przed miêdzyinstytucjonalnymi perturbacjami, zobowi¹zuj¹c jej organy do zachowania zdolnoci do dzia³ania71. Taki stan mo¿e
zostaæ osi¹gniêty nie poprzez cis³e rozdzielenie ich funkcji: art. 7 TWE
(ob. 13 TUE) wylicza jedynie instytucje i objania, ¿e mog¹ byæ im powierzone ró¿ne sfery unijnej aktywnoci72. Zdaniem tego autora równowaga instytucjonalna tworzy raczej punkt odniesienia (Bezugspunkt) do opisania funkcjonalnie uzasadnionego podzia³u pracy miêdzy organami UE s³u¿¹cego
realizacji traktatowych celów integracji73.
Trybuna³ Sprawiedliwoci czêsto podkrela³, ¿e w koncepcji równowagi
instytucjonalnej chodzi przede wszystkim o zachowanie zdolnoci funkcjonowania WE/UE i o autonomiczne wype³nianie jej zadañ74. Tak¿e postanowienie przewodnicz¹cego S¹du w sprawie Carlsen potwierdza legalnoæ decyzji
Rady: osoby fizyczne nie maj¹ zagwarantowanego prawa wgl¹du w opinie
s³u¿b prawniczych instytucji wspólnotowych, gdy¿ mog³oby to spowodowaæ
negatywne skutki zarówno dla stabilnoci porz¹dku wspólnotowego, jak i dla
zgodnego z tym porz¹dkiem funkcjonowania wspólnotowych organów75. Poniewa¿ tylko zasadnicze modyfikacje systemu instytucjonalnego, które stawiaj¹ pod znakiem zapytania zdolnoæ funkcjonowania WE/UE, s¹ sankcjonowane, upodabnia to równowagê instytucjonaln¹ tak¿e z tego punktu
widzenia do wspó³czenie rozumianej zasady podzia³u w³adz, która chroni
jedynie ich istotê, a nie konkretne kompetencje76.
Do zdecydowanych przeciwników tropienia podobieñstw porównywanych tu zasad nale¿y bez w¹tpienia G. Majone, wed³ug którego konstytucyj70
71
72
73
74

Zob. punkt 21 i 22 wyroku TS w sprawie Vreugdenhil.
W. Schroeder, op. cit., s. 361.
Ibidem.
Ibidem, s. 362.
Zob. na przyk³ad wyrok TS z 22 maja 1990 r. w sprawie C-70/88 European Parliament
v. Council, ECR 1990, s. I2041; wyrok ETS z 29 padziernika 1980 r. w sprawie 138/79 SA
Roquette Fréres v. Council, ECR 1980, s. 3333; wyrok TS z w sprawie 81/72 Commission v.
Council, ECR 1973, s. 575; postanowienie TS z 28 marca 1984 r. w sprawie 37/84 R. European
Independent Steelworks Association v. Commission, ECR 1984, s. 1749.
75 Zob. postanowienie przewodnicz¹cego s¹du I instancji z 3 marca 1998 r. w sprawie
T-610/97 R. Hanne Norup Carlsen and others v. Council, ECR 1998, s. II485.
76 Tak W. Schroeder, op. cit., s. 363. Podobnie: L. Garlicki, op. cit., s. 7374, BVerfGE 30,
s. 1 /27/. Zob. tak¿e wyrok ETS z 5 maja 1981 r. w sprawie 804/79 Commission v. United
Kingdom, ECR 1981, s. 1045, pkt 23, w którym Trybuna³ uzna³, i¿ rozstrzygaj¹ce jest, aby
wymagane przez Traktat istotne warunki równowagi zosta³y zachowane.
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na struktura UE nie bazuje na zasadzie podzia³u w³adz77. Rada, PE i Komisja
maj¹ ró¿ne role do odegrania w unijnej legislatywie. Podobnie nie jest jednoznacznie identyfikowana egzekutywa, poniewa¿ dla realizacji okrelonych celów
w³adza wykonawcza jest udzia³em Rady, inne za cele s¹ wykonywane przez
Komisjê, a w przewa¿aj¹cej mierze przez pañstwa cz³onkowskie implementuj¹ce
polityki unijne78. Zdaniem tego autora, prawdopodobnie najbardziej istotnym
naruszeniem podzia³u w³adz jest wy³¹cznoæ inicjatywy prawodawczej Komisji79. Nie mo¿na jej zmusiæ do wniesienia projektu aktu prawnego, je¿eli uzna,
¿e nie le¿y to w interesie Wspólnoty80. Ta nadzwyczajna prerogatywa, nieznacznie tylko os³abiona prawem PE do kierowania wprost do Rady poprawek zg³oszonych w drugim czytaniu projektu w procedurze prawodawczej, powinna byæ
pojmowana jako zobowi¹zanie pañstw cz³onkowskich do kontynuowania procesu
integracji w ramach Traktatu. Je¿eli Rada wyposa¿ona zosta³aby w inicjatywê
prawodawcz¹, mog³aby, jak pisze G. Majone, w ruinê obróciæ poprzedni¹ prointegracyjn¹ legislacjê81. Z tych samych wzglêdów  dla zachowania równowagi
instytucjonalnej UE  pozbawiony jest prawa inicjatywy, pochodz¹cy z wyborów powszechnych i bezporednich Parlament Europejski82.
Wobec rudymentarnego sk¹din¹d meritum tego przyczynku nasuwa siê
wszak kilka konkluzji:
1. Równowaga w systemie instytucjonalnym UE osi¹gana jest poprzez
proporcjonalny podzia³ kompetencji miêdzy instytucje, a nie poprzez równorzêdn¹ pozycjê instytucji te kompetencje wykonuj¹cych. Nie bez racji Andrzej Wróbel pisze o zasadzie zachowania równowagi83, a nie o samej równowadze, gdy¿ stan ten polega w³anie na toutes proportions gardées.
77 G. Majone, op. cit., s. 323. Por. tak¿e L.- J. Constantinesco, Das Recht der Europäischen
Gemeinschaften, Baden-Baden 1977, Bd. 1, s. 357; B. de Witte, Community Law and National
Constitutional Values, Legal Issues of European Integration 1991, nr 2, s. 15. Wed³ug
J. Bergmana, (op. cit., s. 174) zasada podzia³u w³adz znajduje zastosowanie w odniesieniu do
UE nie jako sztywny model, lecz substrat Traktatu.
78 Por. G. Majone, op. cit., s. 324. Por. tak¿e T. Läufer, Die Organe der EG  Rechtsetzung
und Haushaltsverfahren zwischen Kooperation und Konflikt, Bonn 1990, s. 215 i n.
79 G. Majone, op. cit., s. 324.W polskim pimiennictwie konstytucyjnoprawnym P. Sarnecki wyra¿a pogl¹d, ¿e nie do pogodzenia z zasad¹ podzia³u w³adzy by³oby wprowadzenie monopolu egzekutywy w zakresie inicjatywy ustawodawczej. Zob. uwagi do art. 10 Konstytucji RP [w:]
L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2007, t. 5, s. 21.
80 Tak K. Lenaerts, op. cit., s. 21. Por. tak¿e G. Majone, op. cit., s. 324.
81 G. Majone, op. cit., s. 324. Jak zauwa¿a M. Westlake, The Commission and the Parliament: Partners and Rivals in the European Policy  Making Process, London 1995, s. 79:
Wy³¹czne prawo inicjatywy jest fundamentaln¹, konstytucyjna prerogatyw¹ Komisji niezbêdn¹
dla dobrego funkcjonowania wspólnotowej równowagi instytucjonalnej i mechanizmu legislacji.
82 Por. G. Majone, op. cit., s. 324. Zdaniem M. Hilfa, Die rechtliche Bedeutung des Verfassungsprinzips der parlamentarischen Demokratie für den europäischen Integrationsprozess, Europarecht 1984, s. 27: Porozumienie miêdzy Parlamentem i Komisj¹, w ramach którego ta
ostatnia zobowi¹zywa³aby siê przedk³adaæ Radzie inicjatywy Parlamentu, jako swoje w³asne
narusza³oby zasadê równowagi instytucjonalnej, a tym samym by³oby sprzeczne z Traktatem.
83 A. Wróbel, Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, pañstwa cz³onkowskie  zagadnienia ogólne, [w:] idem (red.), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej),
Kraków 2002, s. 64.
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2. Zasada równowagi instytucjonalnej nie identyfikuje zatem równej pozycji organów, lecz zrównowa¿ony system instytucjonalny organizacji. Dzia³ania ultra vires naruszaj¹ tytu³ow¹ zasadê, natomiast uzurpacja uprawnieñ
pozatraktatowych  zasadê kompetencji powierzonych.
3. Trudno by³oby przeceniæ u¿ytecznoæ pewnych filozoficznych koncepcji
obecnych w doktrynie prawa pañstwowego w konstruowaniu unijnego mechanizmu checks and balances.
4. Równowaga instytucjonalna jest kategori¹ sui generis, animuj¹c¹
sprawowanie funkcji regulacyjnej organizacji miêdzynarodowej poprzez porz¹dkowanie miêdzyinstytucjonalnych interakcji.
5. Obowi¹zywanie zasady równowagi instytucjonalnej nie eliminuje sporów, równie¿ kompetencyjnych w ³onie UE. Mo¿na pytaæ o ich etiologiê.
Wydaje siê, i¿ te konflikty s¹ efektem towarzysz¹cej równowadze konkurencji miêdzy instytucjami. U¿yteczny by³by tu obecny w niemieckiej nomenklaturze prawniczej termin stan napiêcia (Spannungsverhältnisse). Uprawniona jest bowiem supozycja, i¿ ów stan napiêcia utrzymuj¹cy siê miêdzy
instytucjami towarzyszy równowadze instytucjonalnej.
6. Równowaga instytucjonalna jest efektem porozumienia twórców traktatów za³o¿ycielskich b¹d reformuj¹cych UE co do sposobu wykonywania
przez jej instytucje kompetencji powierzonych tej organizacji.

Summary
A few remarks about the division of powers in European Union
Keywords: the principle of institutional balance, the division of powers, institutions of European
Union, checks and balances mechanism.

The key concept of the article is the analysis of the division of powers in
European Union in light of the principle of institutional balance. Authors,
referring to philosophic ideas about the division of powers, search for the
doctrinal explanation for particular institutional system of European Union.
However, applying these concepts to the institutional system of EU does not
lead to any strongly persuasive explanation. Therefore, the conclusion should be, that the principle of institutional balance is a sui generis category,
which helps to realize the regulatory function of EU through organizing of
inter-institutional relations.
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Artyku³y
Marina Garikhishvili
Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò
Òáèëèññêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Óíèâåðñèòåòà
èì. Èâàíý Äæàâàõèøâèëè

Ñóäåáíèê Áåêà è Àãáóãà
 ïàìÿòíèê ñðåäíåâåêîâîãî ïðàâà Ãðóçèè
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé Ñàìöõå-Ñààòàáàãî
â XIIIXIV âåêàõ
Ñîçäàííûé â XIIIIV âåêàõ ïàìÿòíèê ñðåäíåâåêîâîãî ïðàâà Ãðóçèè,
èçâåñòíûé ïîä íàçâàíèåì Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà (Öèãíè ñàìàðòëèñà êàöòà
øåöîäåáèñà êîâåëèñàâå), ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûì çàêîíîäàòåëüíûì
àêòîì ôåîäàëüíîãî ãðóçèíñêîãî ïðàâà. Ýòîò ïàìÿòíèê îêàçàë ñóùåñòâåííîå
âëèÿíèå íà ãðóçèíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïîñëåäóþùåãî ïåðèîäà è, â ÷àñòíîñòè
 íà Ñáîðíèê Çàêîíîâ öàðÿ Âàõòàíãà VI, êóäà îí âîøåë ïîä íàçâàíèåì Ñóäåáíèê
Áåêà è Àãáóãà.
Â íà÷àëå XVIII âåêà, ïî èíèöèàòèâå è íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè öàðÿ
Âàõòàíãà VI áûëà ñîçäàíà çàêîíîäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ â Ñáîðíèê Çàêîíîâ
âêëþ÷èëà è áîëüøóþ ÷àñòü ñòàòåé Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà, òåì ñàìûì
ñàíêöèîíèðîâàâ åãî â êà÷åñòâå äåéñòâóþùåãî ïðàâà ïîçäíåñðåäíåâåêîâîé
Ãðóçèè.
Äåòàëüíîå èññëåäîâàíèå Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
çàêëþ÷åíèå, ÷òî ñðåäíåâåêîâîìó ïðàâó Ãðóçèè áûëè èçâåñòíû ìíîãèå èíñòèòóòû
âñåõ âàæíåéøèõ îòðàñëåé ôåîäàëüíîãî ïðàâà: óãîëîâíîãî, ÷àñòíîãî è ñóäåáíîïðîöåññóàëüíîãî.
Ñóäåáíèê Áåêà è Àãáóãà íîñèò ïàðòèêóëÿðíûé õàðàêòåð, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò
ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé äàííîãî êíÿæåñòâà: â ÷àñòíîñòè, â íåì íåò óïîìèíàíèÿ öàðÿ
åäèíîé Ãðóçèè  ãëàâû ñâåòñêîé âëàñòè è êàòàëèêîñà-ïàòðèàðõà  âåðõîâíîãî
âëàäûêè ãðóçèíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè 1 . Âìåñòî äàííûõ èíñòèòóöèé
1 Ñóäåáíèê Áåêà è Àãáóãà, ãðóç. òåêñò, ââåäåíèå È.Ñ. Äîëèäçå, ïåðåâîä Â.Ä. Äîíäóà è È.Ñ.
Äîëèäçå, Èçäàò-âî Àêàäåìèè íàóê Ãðóç. ÑÑÐ, Òáèëèñè 1960, ñ. 12.
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â ïàìÿòíèêå âåðõîâíûìè ïðàâèòåëÿìè ñâåòñêîé è öåðêîâíîé âëàñòåé êíÿæåñòâà
íàçâàíû àòàáàã è ìàöêóåðåëè  Àöêóðñêèé åïèñêîï. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðèñâîåíèè àòàáàãîì âûñøåé çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè,
êîòîðàÿ èçíà÷àëüíî ïðèíàäëåæàëà öàðþ åäèíîé Ãðóçèè è î ïðåâðàùåíèè
ìåñòíîãî êíÿçÿ â ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðàâèòåëÿ ïîëèòè÷åñêè íåçàâèñèìîãî
Ñààòàáàãî.Ñîîòâåòñòâåííî, þðèäè÷åñêàÿ ñèëà ïàìÿòíèêà ïðàâà ðàñïðîñòðàíÿëàñü
ëèøü íà ÷àñòü òåððèòîðèè ñðåäíåâåêîâîéÃðóçèè, à òî÷íåå íà åå òðåòü
 êíÿæåñòâî Ìåñõåòè, ðàñïîëîæåííîå â þãî-ýàïàäíîé ÷àñòè èñòîðè÷åñêîé Ãðóçèè
è èçâåñòíîå â òî âðåìÿ ïîä íàçâàíèåì Ñàìöõå-Ñààòàáàãî. Îäíàêî, ñòîèò
îãîâîðèòüñÿ, ÷òî â òîò ïåðèîä ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ñàìöõå-Ñààòàáàãî íè÷åì íå îòëè÷àëîñü îò äðóãèõ ðåãèîíîâ ðàâíèííîé Ãðóçèè è,
ñîîòâåòñòâåííî ïðåäóñìîòðåííûå Ñóäåáíèêîì ïðàâîâûå èíñòèòóòû, â ðàâíîé
ñòåïåíè õàðàêòåðèçîâàëè âñþ ïðàâîâóþ ñèñòåìó ôåîäàëüíîé Ãðóçèè.
Ñàìöõå-Ñààòàáàãî áûëî ãðóçèíñêèì ôåîäàëüíûì êíÿæåñòâîì, ïðàâèòåëè
êîòîðîãî ñ êîíöà XIII âåêà, ïðàêòè÷åñêè âûäåëèëè åãî â ñàìîñòîÿòåëüíîå
ñåíüîðàëüíîå âëàäåíèå, ñ îáîñîáëåííîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïðàâîâîé
ñèñòåìîé. Äëÿ êíÿæåñòâà õàðàêòåðíû âñå ïðèçíàêè ôåîäàëüíîé ñèñòåìû
 èåðàðõè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè è ñîñëîâíîãî ñòðîÿ, íàëè÷èå
íàòóðàëüíîãî õîçÿéñòâà, òåñíàÿ ñâÿçü ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè ñ ïðàâîì ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâíîå ñðåäñòâî ïðîèçâîäñòâà  çåìëþ è ïðèíóäèòåëüíî-ïðèêðåïëåííûõ
ê íåé ïðîèçâîäèòåëåé ìàòåðèàëüíûõ áëàã  êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí.
Ñîöèàëüíûé ñòðîé Ñàìöõå-Ñààòàáàãî èìåë èåðàðõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó,
î îñíîâå êîòîðîé ëåæàëè ïðàâî íà çåìëåâëàäåíèå, çíàòíîñòü ðîäà è ñëóæáà
â ïîëüçó âëàäûêè êíÿæåñòâà: ìàìóëè, ãâàðè è ñàïàòèî õåëè 2. Âî ãëàâå
ñåíüîðàëüíîé èåðàðõèè ñòîÿë ìîãóùåñòâåííûé çåìëåâëàäåëåö  ñåíüîð
 «ïàòðîí-àòàáàã», êîòîðîìó ïîä÷èíÿëèñü ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé ôåîäàëüíîé
çíàòè  «äèäåáóëû» è äâîðÿíå  «àçíàóðû», ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé, íàõîäÿùèåñÿ
íà ñëóæáå ñåíüîðà è ñîñòàâëÿþùèå ñîñëîâèå ïîìåùèêîâ. Êðåïîñòíîå
êðåñòüÿíñòâî íàõîäèòñÿ íà íèæíåé ñòóïåíè èåðàðõè÷åñêîé ëåñòíèöû, íî íå
âõîäèò â íåå, ïîñêîëüêó ÿâëÿåòñÿ ýêñïëóàòèðóåìûì ñëîåì íàñåëåíèÿ è ëèøåíî
ñîñëîâíûõ è ïðàâîâûõ ïðèâèëëåãèé. Îñíîâíàÿ ìàññà êðåñòüÿí áûëà
çàêðåïîùåíà è ñ÷èòàëàñü íàñëåäñòâåííûìè êðåïîñòíûìè ôåîäàëà. Ïî çàêîíàì
Áåêà è Àãáóãà ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà âûðàæàåòñÿâ ðàçìåðå ïëàòû «çà
êðîâü»  «ñèñõëè» (êîìïîçèöèè). Äëÿ êàæäîãî ñîñëîâèÿ óñòàíîâëåíî ñâîå
«ñèñõëè». Êðîâü êðåïîñòíîãîêðåñòüÿíèíà  «êìà-ãëåõè» ñîñòàâëÿëà 400 «òåòðè»
 ñåðåáðåíèêîâ3.
Ïðîöåññ çàêðåïîùåíèÿ êðåñòüÿí çàâåðøèëñÿ â XIII âåêå. Êðåïîñòíûå  êàê
íàñëåäñòâåííûå, òàê è íåíàñëåäñòâåííûå  íàâå÷íî ïðèêðåïëÿëèñü ê çåìëå
ôåîäàëà è, â åãî ïîëüçó, îáÿçàíû áûëè íåñòè âîåííóþ ñëóæáó, âûïîëíÿòü
áàðùèíó è ïëàòèòü îáðîê. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò íîðìû ýàêîíîäàòåëüñòâà
2
3

Òàì æå, ñ. 9.
Òàì æå.
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Áåêà è Àãáóãà. Êðåïîñòíîå ïðàâî ñîïðîâîæäàëîñü îæåñòî÷åíèåì ñîöèàëüíîãî
àíòàãîíèçìà ìåæäó çåìëåâëàäåëüöàìè è èõ êðåïîñòíûìè êðåñòüÿíàìè. Â äâóõ
Ââåäåíèÿõ Ñóäåáíèêà ïîäðîáíî îïèñàíû «çëîäåÿíèÿ» êðåïîñòíûõ, âîçðàñòàþùèå
ïî «ëèõîëåòèþ» è óñòàíîâëåíû ìåðû íàêàçàíèÿ çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ æèçíè,
çäîðîâüÿ è èìóùåñòâà ïîìåùèêîâ.
Îò êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí îòëè÷àëèñü ñëóãè  «ìñàõóðû», êîòîðûå ïî ñâîåìó
ïðàâîâîìó ïîëîæåíèþ çàíèìàëè ñðåäèíîå ìåñòî ìåæäó êðåñòüÿíàìè
è àçíàóðàìè. Ìñàõóðû, êàê è êðåñòüÿíå, áûëè çåìëåäåëüöàìè. Îäíàêî, â èõ
îáÿçàííîñòè âõîäèëî íåñåíèå âîèíñêîé è ñëóæåáíîé ïîâèííîñòåé, à òàêæå
«óãîùåíèå» ïàòðîíà. Äàííàÿ ïîâèííîñòü òÿæåëûì áðåìåíåì ëîæèëàñü íà
ìñàõóðîâ, ïðèâîäÿ ê èõ îáíèùàíèþ è ïåðåõîäóâ ñîñëîâèå êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí.
Ñèñõëè  êðîâü ìñàõóðîâ ðàâíÿëàñü 1000 òåòðè, ÷òî â äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà
ïðåâûøàëî ñèñõëè êðåïîñòíûõ. Ê êàòåãîðèè ìñàõóðîâ îòíîñèëèñü è òå
ðîäñòâåííèêè óìåðøåãî àçíàóðà, êîòîðûå íå ìîãëè ñëóæèòü «åãî ïàòðîíó òàê»,
êàê ñëóæèë óìåðøèé âàññàë.
Â Ñóäåáíèêå Áåêà è Àãáóãà îïðåäåëåí ïðàâîâîé ñòàòóñ êóïöîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óñòàíîâëåíèå îñîáîãî ñèñõëè, ðàçìåð êîòîðîãî çàâèñåë îò äîñòîèíñòâà
êóïöà. Â Ñóäåáíèêå îãîâàðèâàåòñÿ, ÷òî ïðàâîâîå ïîëîæåíèå êóïöà çàâèñèò îò åãî
ïî÷åòíîé ñëóæáû. Ïî ñò. 96 Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà4, êóïöû äåëÿòñÿ íà äâå
êàòåãîðèè: ê ïåðâîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ òå êóïöû, êîòîðûå ó «ïàòðîíà â ÷èñëå
ëó÷øèõ» è íåñóò ïî÷åòíóþ ñëóæáó. Ðàçìåð èõ ñèñõëè ñîñòàâëÿåò 12000 òåòðè. Êî
âòîðîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ òå êóïöû, êîòîðûå ìîãóò è äîñòîèíû «íàâåñòèòü
ïàòðîíà è ñäåëàòü åìó ïîäíîøåíèå»5 . Êóïöû ýòîé êàòåãîðèè, ïî ñâîåìó
ïðàâîâîìó ïîëîæåíèþ, ñòîÿò íèæå êóïöîâ ïåðâîé êàòåãîðèè è èõ ñèñõëè
îïðåäåëÿåòñÿ â 6000 òåòðè.
Ôåîäàëüíóþ çíàòü Ñàìöõå-Ñààòàáàãî ñîñòàâëÿëè «àçíàóðû» è «äèäåáóëû»6.
Ïðåîáëàäàþùåå áîëüøèíñòâî ïðèíàäëåæàëî «àçíàóðàì», êîòîðûõ Ñóäåáíèê
äåëèò íà íåñêîëüêî êàòåãîðèé. Ê ïåðâîé êàòåãîðèè, ïî çàêîíàì Áåêà, îòíîñÿòñÿ
òå àçíàóðû, êîòîðûå «îòïðàâëÿëè ïî÷åòíóþ ñëóæáó ó ïàòðîíà  â ÷èñëå ëó÷øèõ».
Èõ ñèñõëè îöåíèâàåòñÿ â 20000 òåòðè7. Ê ýòîìó ðàçðÿäó îòíîñÿòñÿ òàêæå
«òàäçðåóëè àçíàóðû», âëàäåþùèå êðåïîñòüþ è ìîíàñòûðåì. Äîñòîèíñòâî
àçíàóðà îïðåäåëÿëîñü åãî ñëóæáîé.
Ê àçíàóðàì âòîðîé êàòåãîðèè îòíîñèëèñü òå, ó êîòîðûõ íå áûëî íè
êðåïîñòåé, íè ìîíàñòûðåé è «÷üå èìåíèå, ñî âðåìåíåì óìåíüøèëîñü»  ïðèøëî
â óïàäîê8. Ê ýòîìó æå ðàçðÿäó îòíîñèëèñü àçíàóðû «êîòëîñàíè, àáäæðîñàíè
è êàâðîñàíè, êîòîðûå èìåþò äîëæíîñòü îò ïàòðîíà»9. Êðîâü àçíàóðîâ âòîðîé
êàòåãîðèè îöåíèâàëàñü â 12000 òåòðè.
4
5
6
7
8
9

Òàì æå, ñ. 78.
Òàì æå.
Òàì æå, ñ. 11.
Òàì æå.
Òàì æå.
Òàì æå.
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Êðîìå ýòîãî â Ñóäåáíèêå Áåêà è Àãáóãà íàçâàíà ìíîãî÷èñëåííàÿ ãðóïïà
ìåëêîïîìåñòíûõ äâîðÿí, îòíîñÿùèõñÿ ê àçíàóðàì òðåòüåé êàòåãîðèè. Ýòà
êàòåãîðèÿ âûïîëíÿëà îáðåìåíèòåëüíûå ïîâèííîñòè; èõ ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå
áûëî íåóñòîé÷èâûì; îíè ïîäâåðãàëèñü îáåççåìåëèâàíèþ è ñîöèàëüíîé
äåãðàäàöèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìåëêîïîìåñòíûå äâîðÿíå òåðÿëè ñîñëîâíûå
ïðèâèëëåãèè è ïðàâà, ïðåâðàùàÿñü â êàòåãîðèþ ìñàõóðîâ10.
Ïî Ñóäåáíèêó Áåêà è Àãáóãà, ê âûñøåé ñëóæèëîé àðèñòîêðàòèè ÑàìöõåÑààòàáàãî îòíîñèëèñü «äèäåáóëû»11. Äèäåáóëàìè íàçûâàëè ëèö çíàòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, èìåþùèõ îáøèðíûå çåìåëüíûå âëàäåíèÿ è îòïðàâëÿþùèõ
ïî÷åòíóþ ñëóæáó ïðè äâîðå âåðõîâíîãî ïðàâèòåëÿ êíÿæåñòâà Ñàìöõå-Ñààòàáàãî
 àòàáàãà. Ñóäåáíèê ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè â XIII âåêå äåñÿòêà ñ ëèøíèì
çíàòíûõ ôàìèëèé, ó êîòîðûõ áûëè ñîëèäíûå èìåíèÿ, ôàìèëüíûå óñûïàëüíèöû,
ìîíàñòûðè è ïðèäâîðíûå öåðêâè. Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå è çíàòíîñòü äèäåáóëîâ
îïðåäåëÿëèñü ðàçìåðîì èõ «ìàìóëè»  âîò÷èíû. Îäíàêî, Çàêîíû Áåêà íå
ïåðå÷èñëÿþò çíàòíûõ ôàìèëèé è íå íàçûâàþò óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå èõ
çíàòíîñòü. Ñèñõëè äèäåáóëîâ îïðåäåëÿåòñÿ â 40000 òåòðè12.
Â çàêëþ÷åíèè, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îáùåñòâåííûé ñòðîé êíÿæåñòâà ÑàìöõåÑààòàáàãî íîñèë ñîñëîâíûé õàðàêòåð. Äëÿ êàæäîãî ñîñëîâèÿ óñòàíàâëèâàëàñü
ñâîÿ ïëàòà çà êðîâü  ñèñõëè, êîòîðàÿ îïðåäåëÿëà äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà. ×åì
âûøå ñîñëîâèå, ê êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò äàííîå ëèöî, òåì âûøå ïëàòà çà åãî
êðîâü.

Èñòî÷íèêè ïðàâà è ñòðóêòóðà Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà
Ïîëèòè÷åñêàÿ ðàçäðîáëåííîñòü ñïîñîáñòâóåò ïðàâîâîìó ïàðòèêóëÿðèçìó,
â óñëîâèÿõ êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüíóþ ñàíêöèþ ïîëó÷àþò íîðìû îáû÷íîãî
ïðàâà, ïðèíèìàÿ ôîðìó çàêîíà. Ïðè ýòîì çàêîíîäàòåëü íîâûå íîðìû ïðàâà
÷åðïàåò èç íîðì îáû÷íîãî ïðàâà, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ íàèëó÷øèì îáðàçîì
îòðàæàåò èíòåðåñû ãîñïîäñòâóþùåãî ñëîÿ  ïóáëè÷íîé âëàñòè.
Äàííûé ïðîöåññ âîçâåäåíèÿ íîðì îáû÷íîãî ïðàâà â íîðìû çàêîíà èìåë
ìåñòî è â Ñàìöõå-Ñààòàáàãî, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé ïîëèòè÷åñêè íåçàâèñèìîå
êíÿæåñòâî. Íåçàâèñèìîñòü Ñàìöõå-Ñààòàáàãî äîñòèãëà òàêîé ñòåïåíè, ÷òî
âûñøàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ, àäìèíèñòðàòèâíàÿ è ñóäåáíàÿ âëàñòü îñóùåñòâëÿëàñü
íåçàâèñèìî îò ãðóçèíñêîé öàðñêîé âëàñòè. Â òàêèõ óñëîâèÿõ, â ìîãóùåñòâåííîì
è, ïðàêòè÷åñêè îáîñîáëåííîì êíÿæåñòâå, íîðìû îáû÷íîãî ïðàâà ïðåâðàùàëèñü
â îñíîâíîé èñòî÷íèê çàêîíîäàòåëüñòâà. Îá ýòîì íàãëÿäíî ñâèäåòåëüñòâóåò
ñîäåðæàíèå ñòàòåé Ñóäåáíèêà, õîòÿ ñî ñòîðîíû çàêîíîäàòåëåé íåò ïðÿìîé
ññûëêè íà òàêèå îáû÷àè. Â ÷àñòíîñòè, ïî Ñóäåáíèêó, îäèí èç çàêîíîäàòåëåé
 ìàíäàòóðòóõóöåñè Áåêà Äæàêåëè îáû÷íîå ïðàâî íàçûâàåò «îáû÷àåì ñòðàíû»
10
11

Òàì æå.
Òàì æå.
12 Òàì æå, ñ. 12.
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 êâåêíèñ öåñè è «îáû÷àåì ìåñòíîñòè»  àëàãèñ öåñè13. Â Ñóäåáíèêå íîðìû
îáû÷íîãî ïðàâà èñïîëüçîâàíû ïðè óïîðÿäî÷åíèè êàê óãîëîâíî-ïðàâîâûõ, òàê
è ÷àñòíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèéè â ïðöåññóàëüíûõ íîðìàõ  â âèäå îðäàëèé,
êàêäîêàçàòåëüñòâà, ÷òî ãîâîðèò î íàëè÷èè â ïàìÿòíèêàõ ïðàâà ïåðåæèòêîâ
ðàííåãî ñðåäíåâåêîâüÿ. Â ÷àñòíîñòè, ïëàòà çà êðîâü  «ñèñõëè» (êîìïîçèöèÿ),
êàê íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé âèä íàêàçàíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíñòèòóò
îáû÷íîãî ïðàâà14.
Âòîðûì èñòî÷íèêîì Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà ÿâëÿåòñÿ çàêîí. Ïðè
äåòàëüíîì èññëåäîâàíèè Ñóäåáíèêà, àêàäåìèê Èâ. Äæàâàõèøâèëè15 ïðèøåë
ê âûâîäó, ÷òî äàííûé ïàìÿòíèê äðåâíåãðóçèíñêîãî ïðàâà ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî åãî ñòðóêòóðíûìè
ýëåìåíòàìè, íî è âûïîëíÿþò ðîëü èñòî÷íèêîâ Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòîèò îòìåòèòü ïåðâûå 65 ñòàòåé Ñóäåáíèêà, êîòîðûå,
áåçóñëîâíî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çàêîíû ìàíäàòóðòóõóöåñè Áåêà Äæàêåëè.
Ïîñëåäóþùèå 33 ñòàòüè, à òàêæå Ââåäåíèå Ñóäåáíèêà, êàê åãî èñòî÷íèêè
ñîñòàâëåíû òîé çàêîíîäàòåëüíîé êîìèññèåé, êîòîðóþ ñîçäàë àòàáàã Àãáóãà
Äæàêåëè. Íî, ïî ìíåíèþ àêàäåìèêà Èâ. Äæàâàõèøâèëè, îñîáûé èíòåðåñ
âûçûâàþò 99-103 ñòàòüè Ñóäåáíèêà, êîòîðûõ ãðóçèíñêèé ó÷åíûé áëàãîðàçóìíî
ïðèïèñûâàåò êóðàïàëàòó Áàãðàòó16 è, ïî âðåìåíè èõ ñîñòàâëåíèÿ, îòíîñèò èõ
ê íà÷àëó XI âåêà. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî çàêîíîäàòåëè Áåêà è Àãáóãà
èñïîëüçîâàëè ÷àñòü íîðì Ñóäåáíèêà êóðàïàëàòà Áàãðàòà, êîòîðûì îíè ïðèäàëè
íîâóþ ðåäàêöèþ, â ñîîòâåòñòâèè ñî âðåìåíåì ñîñòàâëåíèÿ Ñóäåáíèêà Áåêà
è Àãáóãà. Òî÷êó çðåíèÿ àêàäåìèêà Èâ. Äæàâàõèøâèëè î ñòðóêòóðå Ñóäåáíèêà
Áåêà è Àãáóãà, à òàêæå î íàëè÷èè â íåì íîðì èç Ñóäåáíèêà êóðàïàëàòà Áàãðàòà
ðàçäåëÿë è ïðîô. Èâ. Ñóðãóëàäçå17.
Íåìåíåå âàæíûì èñòî÷íèêîì Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà ÿâëÿþòñÿ íîðìû
êàíîíè÷åñêîãî ïðàâà. Èçâåñòíî, ÷òî íà ïàìÿòíèêè ñðåäíåâåêîâîãî ñâåòñêîãî
ïðàâà áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàëè ïîñòàíîâëåíèÿ âñåëåíñêèõ öåðêîâíûõ
Ñîáîðîâ. Ñðåäíåâåêîâîå îáùåñòâî èñïûòûâàëî áîëüøîå èäåîëîãè÷åñêîå
âîçäåéñòâèå ñî ñòîðîíû äóõîâåíñòâà. Îíî ïîëüçîâàëîñü øèðîêèì ïîëèòè÷åñêèì
è ïðàâîâûì èììóíèòåòîì è èìåëî íåçàâèñèìóþ þðèñäèêöèþ. Âìåñòå ñ òåì ðÿä
èíñòèòóòîâ ÷àñòíîãî ïðàâà ðåãóëèðîâàëñÿ íîðìàìè êàíîíè÷åñêîãî ïðàâà
è îòíîñèëñÿ ê þðèñäèêöèè öåðêîâíûõ ñóäîâ. Î âëèÿíèè öåðêîâíîãî ïðàâà íà
Ñóäåáíèê Áåêà è Àãáóãà íàãëÿäíî ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòóñ Àöêóðñêîãî åïèñêîïà
 ìàöêóåðåëè. Ê åãî ñóäåáíîé þðèñäèêöèè îòíîñèëèñü ðÿä äåë ÷àñòíîãî
è óãîëîâíîãî ïðàâà. Àöêóðñêèé åïèñêîï âåðøèë ïðàâîñóäèå íàðàâíå ñ àòàáàãîì.
Ïîëèòè÷åñêàÿ îáîñîá-ëåííîñòü Ñàìöõå-Ñààòàáàãî îò ãðóçèíñêîãî öàðñòâà
13
14

Òàì æå, ñ. 14.
Òàì æå.
15 Èâ. Äæàâàõèøâèëè, Ñî÷èíåíèÿ â XII òîìàõ, ò. VI, Èçäàò-âî ÒÃÓ, Òáèëèñè 1984, ñ. 104 (íà ãðóç.
ÿçûêå).
16 Òàì æå, ñ. 86.
17 Èâ. Ñóðãóëàäçå, Î÷åðêè èñòîðèè ãðóçèíñêîãî ïðàâà, Èçäàò-âî àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïèðâåëè
ñòàìáà», Òáèëèñè 2000, ñ. 8283 (íà ãðóç. ÿçûêå).
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ïðèâåëà ê ðàñøèðåíèþ ñóäåáíîé þðèñäèêöèè Àöêóðñêîãî åïèñêîïà, êîòîðûé,
êàê îòìå÷àëîñü, áûë òàêèì æå âûñøèì öåðêîâíûì èåðàðõîì â êíÿæåñòâå, êàêèì
ÿâëÿëñÿ êàòàëèêîñ â Ãðóçèè. Êàê âûÿñíÿåòñÿ èç ïåðâîãî Ââåäåíèÿ ê Ñóäåáíèêó
Áåêà è Àãáóãà, Àöêóðñêàÿ è Ñàïàðñêàÿ (â êîòîðîé ñîõðàíèëèñü ôðåñêîâûå
èçîáðàæåíèÿ ìàíäàòóðòóõóöåñè Áåêà Äæàêåëè, åãî ñûíà è, ãëàâíîå  àòàáàãà
Àãáóãà Äæàêåëè)öåðêâè èìåëè è ñâîå çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðîå, ïî ìíåíèþ àòàáàãà
Àãáóãà, «êîíå÷íî, ñêðåïèëè ìû òîæå»18. Öåðêîâíîå ïðàâî áîëüøîå âëèÿíèå
îêàçûâàëî íà íîðìû áðà÷íî-ñåìåéíîãî è íàñëåäñòâåííîãî ïðàâà. Çàâåùàíèå
ïðèíèìàëî ñèëó ëèøü ïîñëå åãî óòâåðæäåíèÿ öåðêîâíîé âëàñòüþ. Íå ïîäëåæèò
ñîìíåíèþ è òîò ôàêò, ÷òî íîðìû óãîëîâíîãî ïðàâà íàõîäèëèñü ïîä ñóùåñòâåííûì
âîçäåéñòâèåì êàíîíè÷åñêîãî ïðàâà.
È, íàêîíåö, åùå îäíèì èñòî÷íèêîì Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà ñ÷èòàåòñÿ
ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà. Ïðåâðàùåíèå ñóäåáíîé ïðàêòèêè â èñòî÷íèê äåéñòâóþùåãî
ïðàâà áûëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ. Ñóäû ÿâëÿëèñü íå òîëüêî
ïðàâîïðèìå-íèòåëüíûìè, íî è ïðàâîòâîð÷åñêèìè îðãàíàìè. Ïðàâîòâîð÷åñòâî
áûëî îäíîé èç ôóíêöèé ñóäåáíîé âëàñòè è â ñðåäíåâåêîâîé Ãðóçèè.
Òàêèìè æå ïðàâàìè íàäåëÿëèñü ñóäüè  «á÷å»19  òðåòåéñêèå ñóäüè ïî
Ñóäåáíèêó Áåêà è Àãáóãà. Çàêîíîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò ñóäüå ïðàâî íå òîëüêî
ðàññìàòðèâàòü äåëà íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ, íî è ðåøàòü èõ ïî
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ. Áåçóñëîâíî, ÷òî ïðè íàëè÷èè ïðàâîòâîð÷åñòâà ñóäåé,
êî âðåìåíè ñîñòàâëåíèÿ Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà, óæå äîëæíû áûëè
ñóùåñòâîâàòü ìíîãî÷èñëåííûå ïðàâîâûå íîðìû, óñòàíîâèâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå
ñóäåáíîé ïðàêòèêè. Ýòè íîðìû íå ìîãëè íå áûòü ïðèíÿòû âî âíèìàíèå
çàêîíîäàòåëÿìè ïðè ñîñòàâëåíèè Ñóäåáíèêà.
×òî êàñàåòñÿ ñòðóêòóðû Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà, òî êàê óæå îòìå÷àëîñü, îí
ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ, â ðàçíîå âðåìÿ ñîñòàâëåííûõ, ñàìîñòîÿòåëüíûõ ÷àñòåé,
àâòîðñòâî êîòîðûõ ïðèíàäëåæèòðàçëè÷íûì çàêîíîäàòåëÿì. Ïåðâûì äîëãîì,
öåëåñîîáðàçíî îòìåòèòü, ÷òî ñòàðåéøàÿ ðóêîïèñü Ñóäåáíèêà äàòèðóåòñÿ 1672 ã.
Îíà çàêàí÷èâàåòñÿ 98 ñòàòüåé è îçàãëàâëåíà êàê «Öèãíè ñàìàðòëèñà êàöòà
øåöîäåáèñà êîâåëèñàâå». Ñóäåáíèê, êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü Ñáðîíèêà Çàêîíîâ öàðÿ
Âàõòàíãà VI, íàñ÷èòûâàë 175 ñòàòåé è èìåííî â ýòîì Ñáîðíèêå îí ïîëó÷èë
íàçâàíèå Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà.
Èíòåðåñ èññëåäîâàòåëåé âûçûâàåò èñòîðè÷åñêèé ôàêò è öåëü ñîçûâà
çàêîíîäàòåëüíîé êîìèññèè, à òàêæå çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ ïåðåä çàêîíîäàòåëåì.
Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî îñâåùàåò ïðîô. Èâ. Ñóðãóëàäçå, êîòîðûé ïðèâîäèò ñëîâà
ñàìîãî èíèöèàòîðà çàêîíîäàòåëüíîé êîìèññèè  àòàáàãà Àãáóãà. Ñàìöõèéñêèé
ïîâåëèòåëü çàÿâëÿåò ïîòîìêàì, ÷òî îðãàíèçîâàííàÿ ïî åãî èíèöèàòèâå çàêîíîäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ïîëîæèëà ïåðåä ñîáîé «çàêîíû åãî äåäà, ìàíäàòóðòóõóöåñè
Áåêà è äîñëîâíî, áåç èçìåíåíèé ïåðåïèñàëà èõ»20. Îäíàêî, äàííîå çàÿâëåíèå
18
19
20

Ñóäåáíèê Áåêà è Àãáóãà, ñ. 17.
Òàì æå.
Èâ. Ñóðãóëàäçå, Î÷åðêè èñòîðèè ãðóçèíñêîãî ïðàâà, ñ. 83.
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àòàáàãà Àãáóãà íå ñîñâåì ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîñêîëüêó åãî
êîìèññèÿ ê Ñóäåáíèêó äîáàâèëà Ââåäåíèå, 33 íîâûõ ñòàòåé äà è â ñòàðûå
 äåäîâñêèå çàêîíû âíåñëà õîòÿ áû îäíî, íî î÷åíü âàæíîå èçìåíåíèå  âìåñòî
ñòàðîé, ñ ìîíãîëüñêîãî èãà äåéñòâóþùåé äåíåæíîé åäèíèöû, èçâåñòíîé ïîä
íàçâàíèåì «êàçàíóðè òåòðè»  ìîíãîëüñêàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà, ââåëà íîâóþ
ãðóçèíñêóþ äåíåæíóþ åäèíèöó  «ãåîðãàóëè òåòðè»21.
Ïî ñïðàâåäëèâîìó çàìå÷àíèþ ïðîô. Èâ. Ñóðãóëàäçå, â ñîñòàâ Ñóäåáíèêà
Áåêà è Àãáóãà âõîäÿò: Ââåäåíèå, àòîðñòâî êîòîðîãî ïðèíàäëåæèò èíèöèàòîðó
çàêîíîäàòåëüíîé êîìèññèè  àòàáàãó Àãáóãà (13811386 ãã.); ïåðâûå 65 ñòàòåé,
àâòîðîì êîòîðûõ ÿàëÿåòñÿ åãî äåä, ìàíäàòóðòóõóöåñè Áåêà Äæàêåëè (12851305 ãã.);
îò 66-îé ïî 98-þ ñòàòüþ  ò.å. ïîñëåäóþùèå 33 ñòàòüè ñîñòàâëåíû
çàêîíîäàòåëüíîé êîìèññèåé àòàáàãà Àãáóãà; îò 99-îé äî 103, à ìîæåò è ïîñëåäóþùèå ñòàòüè, êàê óæå îòìå÷àëîñü, ïî ñïðàâåäëèâîìó çàìå÷àíèþ àêàä.
Èâ. Äæàâàõèøâèëè, ïðèïèñûâàþòñÿ êóðàïàëàòó Áàãðàòó22. Èíà÷å ðàññóæäàë
àêàä. Èñ. Äîëèäçå, ïî ìíåíèþ êîòîðîãî, âîøåäøèé â Ñóäåáíèê ôðàãìåíò
Ñóäåáíèêà êóðàïàëàòà Áàãðàòà íàñ÷èòûâàë íå âñåãî ëèøü 5 ñòàòåé, à ñ 99-îé ïî
160-þ ñòàòüþ 23 . Õîòÿ äàííàÿ òî÷êà çðåíèÿ âûçûâàåò ñîìíåíèå ó äðóãèõ
èññëåäîâàòåëåé Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà, êîòîðûå ðàçäåëÿþò ìíåíèå àêàä. Èâ.
Äæàâàõèøâèëè. ×òî êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ ñòàòåé Ñóäåáíèêà  ýòî íîðìû
êàíîíè÷åñêîãî ïðàâà, ïðèïèñàííûå ê íåìó â XVXVI âåêàõ.
Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ïî ðóêîïèñè 1672 ã., òåêñò
çàêîíîâ Áåêà è Àãáóãà íå ðàçáèò íà ñòàòüè. Âíèìàòåëüíîå ðàññìîòðåíèå
ñòðóêòóðû ïàìÿòíèêà è ðàñïîëîæåííîãî â íåì ìàòåðèàëà, ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî êàê Áåêà, òàê è Àãáóãà ñâîè çàêîíû ðàçäåëèëè íà íåñêîëüêî ãëàâíûõ
÷àñòåé è â îñíîâå ýòîãî äåëåíèÿ ëåæèò ïðåäìåòíûé(òåìàòè÷åñêèé) ïðèíöèï
ñèñòåìàòèçàöèè ïðàâîâîãî ìàòåðèàëà; êàæäàÿ ÷àñòü êàñàëàñü îòäåëüíîãî
èíñòèòóòà è âåðîÿòíî, èìåëà ñâîå çàãëàâèå èëè ïîä÷åðêíóòîå íà÷àëî24. Ñòàòüè,
êàñàþùèåñÿ îäíîðîäíûõ þðèäè÷åñêèõ îòíîøåíèé, âûäåëÿëèñü â ñàìîñòîÿòåëüíûå
ãðóïïû.

Ñèñòåìà Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà
Èçó÷åíèå äðåâíèõïàìÿòíèêîâ ïðàâà ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
ðàñïîëîæåííûé â íèõ çàêîíîäàòåëüíûé ìàòåðèàë, çà÷àñòóþ, ëèøåí ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïî ñîäåðæàíèþ è íå ïîä÷èíåí îïðåäåëåííîé ñèñòåìå. Â ÷àñòíîñòè,
íîðìû óãîëîâíîãî, ÷àñòíîãî è ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà ïåðåìåøàíû è ìåæäó
íèìè íåò ÷åòêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî îáúÿñíÿåòñÿ òåì
ôàêòîì, ÷òî ãëàâíûìè èñòî÷íèêàìè ýòèõ çàêîíî-äàòåëüíûõ àêòîâ áûëè íîðìû
21
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îáû÷íîãî ïðàâà è ñóäåáíûé ïðåöåäåíò, â êîòîðûõ âåñü ïðàâîâîé ìàòåðèàë
çàïèñàí êàçóèñòè÷åñêè  íà îñíîâå îòäåëüíûõ ñëó÷àåâ, â âèäó ÷åãî îí ëèøåí
íàäëåæàùåãî îáîáùåíèÿ, ÷åòêîñòè è ïîëíîòû.
Â òàêîì ïëàíå íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è Ñóäåáíèê Áåêà è Àãáóãà. Îñîáî íàäî
îòìåòèòü, ÷òî ãðóçèíñêàÿ þðèäè÷åñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ ýïîõè ñðåäíåâåêîâüÿ
íóæäàåòñÿ â áîëåå äåòàëüíîì èçó÷åíèè, ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ îòäåëüíûõ ïîíÿòèé.
Íåñìîòðÿ íà óêàçàííûé íåäîñòàòîê, íà îñíîâå àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ Ñóäåáíèêà,
îòäåëüíûå ñòàòüè ìîæíî ñèñòåìàòèçèðîâàòü ïî îïðåäåëåííûì èíñòèòóòàì
è îòðàñëÿì ïðàâà.
Ãëàâíóþ ÷àñòü Ñóäåáíèêà Áåêà è Àãáóãà ñîñòàâëÿþò íîðìû óãîëîâíîãî
ïðàâà. Èíñòèòóòàì ÷àñòíîãî ïðàâà ïîñâÿùåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñòàòåé.
×òî êàñàåòñÿ íîðì ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, îíè ïåðåìåøàíû ñ íîðìàìè êàê
óãîëîâíîãî, òàê è ÷àñòíîãî ïðàâà è â âèäå îòäåëüíûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ñòàòåé
ïî÷òè íå âñòðå÷àþòñÿ.
Ñóäåáíèê íà÷èíàåòñÿ ñòàòüÿìè óãîëîâíîãî ïðàâà, â êîòîðûõ îïðåäåëåí
ðàçìåð âçûñêàíèÿ çà êðîâü  «ñèñõëèñ ïàñè» ïî èìóùåñòâåííîìó è ïðàâîâîìó
ïîëîæåíèþ ïîòåðïåâøåãî. Â ïåðâîé ñòàòüå îïðåäåëÿåòñÿ «ñèñõëè» çà óáèéñòâî
äèäåáóëè  çíàòíîãî ëèöà; ñòàòüè 2,3, 4, 7 è 9 îïðåäåëÿþò âçûñêàíèå çà óáèéñòâî
àçíàóðè ðàçíîé êàòåãîðèè. Âòîðàÿ ÷àñòü ñòàòüè 7 è ñòàòüÿ 10 ïðåäóñìàòðèâàþò
âçûñêàíèå çà óáèéñòâî ìñàõóðè, à ñòàòüÿ 11  çà óáèéñòâî êðåñòüÿíèíà. Ñòàòüè 5,
6 è 8 óñòàíàâëèâàþò ðàçìåð âçûñêàíèå çà íàíåñåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé
 «ãåðøè».
Ñòàòüè Ñóäåáíèêà ïî îòäåëüíûì âèäàì ïðåñòóïëåíèé äåëÿòñÿ íà ñëåäóþùèå
ãðóïïû: óáèéñòâî, òåëåñíîå ïîâðåæäåíèå, îñêîðáëåíèå, êëåâåòà, ïîëîâîå
ïðåñòóïëåíèå, ïîõèùåíèå æåíùèíû, íåçàêîííîå îñòàâëåíèå æåíû èëè ìóæà,
îãðàáëåíèå, êðàæà, âçÿòî÷íè÷åñòâî, èçìåíà è ñàìîóïðàâñòâî.
Èíñòèòóòû ÷àñòíîãî ïðàâà ñîäåðæàò â ñåáå ñëåäóþùèå ñòàòüè: ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè, çàåì, çàëîã, êóïëÿ-ïðîäàæà, ïîêëàæà, äàðåíèå, íàåì, ïîðó÷èòåëüñòâî,
õðàíåíèå, èíñòèòóòû ñåìåéíîãî è íàñëåäñòâåííîãî ïðàâà.

Summary
Becka and Aghbughas code of laws
 a monument of the medieval right of Georgia
Key words: Code, atabag, particular, private, common, criminal and procedural law.

The monument of the medieval law of Georgia known under the name of
the Code of laws of Becka and Aghbugha created in the XIIIXIV centuries
(Tsigni samartlisa katsta shetsodebisa kovelisave), is the most considerable
act of the feudal Georgian legal regulation. Samtskhe-Saatabago was the
Georgian feudal principality which governors since the end of the XIII century,
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practically allocated it in independent senior possession, with the isolated
social, economic and legal system.
Norms of the Georgian common law, the law, norms of the initial right
and jurisprudence are considered as sources of the Code of laws of Becka
and Aghbugha.
The structure of the Code of laws of Becka and Aghbuga is presented as
follows: Introduction which authorship belongs to the initiator of the legislative commission  to an Aghbugha Atabag (13811386); the first 65 articles
which author is his grandfather, mandaturtukhutses Becka Dzhakeli (1285
1305); from 66th on the 98th article  i.e. the subsequent 33 articles are
made by the legislative commission of an Aghbugha Atabag; from the 99th to
103, and maybe the subsequent articles, are attributed to a Bagrat Kurapalat. Becka and Aghbughas code of laws contains norms of a common, criminal, private and procedural law.
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Artyku³y
David Javakhishvili
Èíñòèòóò èñòîðèè
Òåëàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. ßêîáà Ãîãåáàøâèëè

Ýïèçîäû èç èñòîðèè âîñòî÷íîãðóçèíñêîãî öàðñòâî
(âòîðàÿ ïîëîâèíà XVIII âåêà)
Ñ IX äî íà÷àëà XIX âåêà â Ãðóçèè ïðàâèëà òûñÿ÷åëåòíÿÿ öàðñêàÿ äèíàñòèÿ
Áàãðàòèîíîâ (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå  «Áàãðàòèîíè»), êîòîðàÿ äàëà íàøåé ðîäèíå
ìíîãèõ çíàìåíèòûõ ìîíàðõîâ.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå XV âåêà åäèíîå öàðñòâî Ãðóçèè ðàñïàëîñü íà òðè ÷àñòè:
öàðñòâî Êàõåòèè (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå  «Êàõåòè»), öàðñòâî Êàðòàëèíèè (íà
ãðóçèíñêîì ÿçûêå  «Êàðòëè») è öàðñòâî Èìåðåòèè (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå  «Èìåðåòè»), êîòîðûå âîçãëàâèëè ïðåäñòàâèòåëè òð¸õ îñíîâíûõ âåòâåé óïîìÿíóòîé
âûøå äèíàñòèè.
Â 1466 ã. ïîñëåäíèé öàðü åäèíîãî Ãðóçèíñêîãî öàðñòâà Ãåîðãèé VIII
(öàðñòâîâàë â 14461466 ãã.) ïåðåáðàëñÿ â Êàõåòèþ è öàðñòâîâàë òàì äåñÿòü ëåò
(14661476 ãã.). Îí ïîëîæèë íà÷àëî êàõåòèíñêîé âåòâè Áàãðàòèîíîâ, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîé â òå÷åíèå òðåõ âåêîâ öàðñòâîâàëè ñíà÷àëà â Êàõåòè (âðåìåíàìè
è â Êàðòëè), à ñ 1762 ã.  â åäèíîì Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîì (Âîñòî÷íîãðóçèíñêîì) öàðñòâå.
Ïðåäñòàâèòåëè êàõåòèíñêîé âåòâè öàðñêîé äèíàñòèè Áàãðàòèîíîâ áðàëè
â æåíû â îñíîâíîì äåâóøåê èç çíàòíûõ ãðóçèíñêèõ ðîäîâ, ñðåäè êîèõ áûëè êàê
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ðàçëè÷íûõ âåòâåé ýòîé æå äèíàñòèè, òàê è äî÷åðè
íàñëåäíûõ âëàäåòåëüíûõ êíÿçåé (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå  «ìòàâàðè») îòäåëüíûõ
êíÿæåñòâ, ñóùåñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ãðóçèè, êàê òî: Äàäèàíè (Ìåãðåëèÿ/
Ñàìåãðåëî), Ãóðèåëè (Ãóðèÿ), Äæàêåëè (Ìåñõåòè/ Ñàìöõå-Ñààòàáàãî), à òàêæå
äðóãèõ êíÿçåé.
Îäíîâðåìåííî äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëåíèåì áûëè äèíàñòè÷åñêèå
áðàêè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè öàðñêèõ äîìîâ Êàõåòè (êàê è Êàðòëè) è Ïåðñèè,
÷òî â îñíîâíîì ïðîèñõîäèëî ïî òðåáîâàíèþ øàõèíøàõîâ. Ýòî èìåëî áîëüøîå
ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå è áûëî çàëîãîì è îñíîâàíèåì ñîþçà ìåæäó óïîìÿíóòûìè
ãîñóäàðñòâàìè.
Ãðóçèíñêèå öàðè ïîëíîñòüþ îñîçíàâàëè ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå äîáðîñîñåäñêèõ îòíîøåíèé ñ êàâêàçñêèìè íàðîäàìè, ÷åìó ñëóæèëè äèíàñòè÷åñêèå áðàêè.
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Ãðóçèíñêèå öàðè è öàðåâè÷è èíîãäà æåíèëèñü íà ïðåäñòàâèòåëüíèöàõ
çíàòíûõ äàãåñòàíñêèõ, êàáàðäèíñêèõ è äðóãèõ ðîäîâ. Ýòè áðàêè óêðåïëÿëè
ìåæäó íèìè ñîþç è â îñíîâíîì èãðàëè ïîçèòèâíóþ ðîëü1.
Áðà÷íûì ñîþçàì ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè êàõåòèíñêîé âåòâè Áàãðàòèîíîâ
è çíàòíûõ èíîñòðàííûõ ðîäîâ ìû ïîñâÿòèëè íåñêîëüêî ñòàòåé, êîòîðûå áûëè
èçäàíû êàê â Ãðóçèè2, òàê è â Àçåðáàéäæàíå (ãîðîä Ãÿíäæà)3 è Äàãåñòàíå (ãîðîä
Ìàõà÷êàëà)4.
Îòìåòèì çäåñü æå, ÷òî èñòîðèÿ äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êàõåòèíñêîé âåòâè öàðñêîé äèíàñòèè Áàãðàòèîíîâ ìîíîãðàôè÷åñêè èçó÷åíà íàìè5.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðàññìîòðåíû ýïèçîäû èç èñòîðèèè âîñòî÷íîãðóçèíñêîãî
(Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîãî) öàðñòâà âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà, â ïåðèîä
öàðñòâîâàíèÿ âåíöåíîñíîãî îòöà è ñûíà  Èðàêëèÿ II è Ãåîðãèÿ XII, â ÷àñòíîñòè,
ïîâåñòâóåòñÿ îá èõ áðàêàõ, æåíàõ è äåòÿõ, à òàêæå òðàäèöèÿõ ïèðà ïðè öàðñêîì
äâîðå.

1. Âîñòî÷íîãðóçèíñêèé öàðñêèé äîì â ïåðèîä öàðñòâîâàíèÿ
Èðàêëèÿ II
Èðàêëèé II (17201798), öàðñòâîâàâøèé ñ 1744 ã. â Êàõåòè, à ñ 1762 ã.
 â îáúåäèíåííîì Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîì öàðñòâå, ïðèíàäëåæèò ê òîé
ìàëî÷èñëåííîé ãðóïïå âåíöåíîñöåâ, âûøåäøåé èç òûñÿ÷åëåòíåé öàðñêîé
äèíàñòèè Áàãðàòèîíîâ, êîòîðàÿ ïðàâèëà â ñòðàíå áîëåå ïîëóâåêà. Öàðü Èðàêëèé
II öàðñòâîâàë â îáùåé ñëîæíîñòè 54 ãîäà, óñòóïèâ â ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðàâëåíèÿ ëèøü ñâîåìó íåïîñðåäñòâåííîìó ïðåäêó  Ëåâàíó I, ïðàâèâøåìó â Êàõåòè
â 15181574 ãã., ò. å. 56 ëåò. Îòìåòèì, ÷òî ýòîò ñðîê ïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì
äîëãèì ñðåäè öàðåé, âûøåäøèõ èç âñåõ âåòâåé äèíàñòèè Áàãðàòèîíîâ.
Ïåðâîé æåíîé Èðàêëèÿ II ñòàëà êíÿæíà Êåòåâàí Çààëîâíà Ìõåèäçå
(ñêîí÷àëàñü â 1744 ã.)6, âòîðîé  êíÿæíà Àííà Çààëîâíà Àáàøèäçå (17301749),
1 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Èç èñòîðèè äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êàõåòèíñêîé âåòâè öàðñêîé äèíàñòèè Áàãðàòèîíîâ (XVXX ââ.), Äèññåðòàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ íà ñîèñêàíèå àêàäåìè÷åñêîé ñòåïåíè
äîêòîðà èñòîðèè (íà ïðàâàõ ðóêîïèñè) 2011 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
2 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Äèíàñòè÷åñêèå áðàêè íà ñëóæáå äèïëîìàòèè (íà ïðèìåðå êàõåòèíñêîé
âåòâè öàðñêîé äèíàñòèè Áàãðàòèîíîâ), [â:] Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè:
«Àðõåîëîãèÿ, ýòíîëîãèÿ, ôîëüêëîðèñòèêà Êàâêàçà» (Òáèëèñè, 2730 IX 2010 ã.), Òáèëèñè 2011, ñ. 372374.
3 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Èç èñòîðèè äèíàñòè÷åñêèõ áðàêîâ êàõåòèíñêèõ Áàãðàòèîíîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóñóëüìàíñêîé çíàòè (XVIXVIII ââ.), Ñáîðíèê òðóäîâ Ãÿíäæèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà «Ó÷åíûå çàïèñêè», Ãÿíäæà 2010, ¹ 2, ñ. 105108.
4 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Äèíàñòè÷åñêèå áðàêè ìåæäó êàõåòèíñêèìè Áàãðàòèîíàìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè êàâêàçñêîé è ïåðñèäñêîé çíàòè. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé íàó÷íûé æóðíàë «Àõóëüãî», Ìàõà÷êàëà 2010, ¹ 12, ñ. 4445.
5 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Èç èñòîðèè äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êàõåòèíñêîé âåòâè...
6 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Ðîäèòåëè è ñåìüÿ öàðÿ Ãåîðãèÿ XII, Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ îòäåëåíèÿ
íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè Èíñòèòóòà èñòîðèè è ýòíîëîãèè èìåíè Èâàíý Äæàâàõèøâèëè: «Âîïðîñû
íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè», ò. XII, Òáèëèñè 2013 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå), ñ. 107.
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òðåòüåé  êíÿæíà Äàðåäæàí Êàöèåâíà Äàäèàíè (17341807)7. Êåòåâàí Ìõåèäçå
áûëà äî÷åðüþ èìåðåòèíñêîãî êíÿçÿ Çààëà Ìõåèäçå.
Èðàêëèé II, äîëæíî áûòü, â ñâîé ïåðâûé áðàê âñòóïèë ïðèáëèçèòåëüíî â 20 ëåò,
â 17401741 ãã., áóäó÷è åùå íàñëåäíûì öåñàðåâè÷åì. Îñíîâàíèåì äëÿ ïîäîáíîãî
ïðåäïîëîæåíèÿ ñëóæèò òîò ôàêò, ÷òî ïåðâûé ðåáåíîê öàðèöû  öàðåâíà Ðóñóäàí
ðîäèëàñü äî ðîæäåíèÿ ïåðâîãî ñûíà è íàñëåäíèêà ïðåñòîëà öàðåâè÷à Âàõòàíãà
(17421760).
Ñìåðòü ìàòåðè äâóõ ìàëîëåòíèõ äåòåé ãëóáîêî îïå÷àëèëà ñåìüþ öàðÿ
Òåéìóðàçà II8  âåäü Êåòåâàí áûëà ïåðâîé æåíîé èõ åäèíñòâåííîãî ñûíà
è íàñëåäíèêà ïðåñòîëà.
Â 1744 ã., óæå áóäó÷è öàðåì, Èðàêëèé II âñòóïèë âî âòîðîé áðàê.
Ãëàâíóþ ðîëü â æåíèòüáå öàðÿ ñûãðàëà åãî òåòÿ  öàðåâíà Àííà (Àíóêà),
êîòîðàÿ ñîñòîÿëà â áðàêå ñ êíÿçåì Âàõóøòè Àáàøèäçå, æèâøèì â Êâèøõåòè. Ýòà
âåòâü ðîäà êíÿçåé Àáàøèäçå ïåðåñåëèëàñü â Êàðòëè èç Èìåðåòè. Öàðåâíà Àííà
æåíèëà ñâîåãî îâäîâåâøåãî ïëåìÿííèêà íà äî÷åðè ñâîåãî äåâåðÿ Çààëà
Àáàøèäçå  Àííå.
Â èñòîðè÷åñêîì èñòî÷íèêå ïî ïîâîäó ýòîãî áðàêà ñêàçàíî: «Èðàêëèé çàáðàë
Àííó èç Êâèøõåòè â Òáèëèñè, â äîì ñâîåãî îòöà. Ñïðàâèëè ñëàâíóþ ñâàäüáó»9.
Öàðèöà Àííà ðîäèëà òðîèõ äåòåé: öàðåâè÷à Ãåîðãèÿ (áóäóùèé öàðü Ãåîðãèé
XII), öàðåâíó Òàìàðó (17491789) è åùå îäíó äî÷ü, ñêîí÷àâøóþñÿ â ìàëîëåòíåì
âîçðàñòå.
Öàðñêèé äâîð ñ ëèêîâàíèåì âñòðåòèë ðîæäåíèå öàðåâè÷à Ãåîðãèÿ10.
7 äåêàáðÿ 1749 ã. â Òáèëèñè ñêîí÷àëàñü öàðèöà Àííà, êîòîðîé â òó ïîðó
áûëî âñåãî 19 ëåò. Öàðèöó ñ ïîäîáàþùèì ïî÷åòîì ïîõîðîíèëè â Ìöõåòñêîì
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Ñâåòèöõîâåëè11, ãäå ïîêîÿòñÿ ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè
êàõåòèíñêîé è êàðòëèéñêîé âåòâåé äèíàñòèè Áàãðàòèîíîâ, à â ðÿäå ñëó÷àåâ
 è ñóïðóãè íåêîòîðûõ èç íèõ.
Òðåòüåé è ïîñëåäíåé ñóïðóãîé âòîðè÷íî îâäîâåâøåãî öàðÿ Èðàêëèÿ II ñòàëà
Äàðåäæàí Êàöèåâíà Äàäèàíè (17341807), áðàê ñ êîòîðîé ñîñòîÿëñÿ â 1750 ã.12
Öàðèöà Äàðåäæàí îñòàâèëà ïîñëå ñåáÿ ìíîãî÷èñëåííîå ïîòîìñòâî, îíà áûëà
ìàòåðüþ 23 äåòåé. Ñðåäè íèõ áûëè: öàðåâíà Åëåíà (1753-1786), öàðåâíà Ìàðèàì
(17551828), öàðåâè÷ Ëåâàí (17561781), öàðåâè÷ Þëîí (17601816), öàðåâè÷
Âàõòàíã/Àëìàñõàí (17611814), öàðåâè÷ Áåðè (1761/2?), öàðåâè÷ Òåéìóðàç
7 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Ñóïðóãè ãðóçèíñêèõ öàðåé (êàõåòèíñêàÿ âåòâü äèíàñòèè Áàãðàòèîíîâ),
Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ îòäåëåíèÿ íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè Èíñòèòóòà èñòîðèè è ýòíîëîãèè èìåíè
Èâàíý Äæàâàõèøâèëè: «Âîïðîñû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè», ò. IV, Òáèëèñè 2008 (íà ãðóçèíñêîì
ÿçûêå), ñ. 447448.
8 A. Îðáåëèàíè, Cî÷èíåíèÿ, ñîñòàâèëà Íèíà Âàõàíèÿ, Òáèëèñè 1999 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå),
ñ. 8889.
9 Ï. Îðáåëèàíè, Èñòîðèÿ Ãðóçèè («Àìáàâíè Êàðòëèñàíè»), òåêñò óñòàíîâèëà, ñíàáäèëà ââåäåíèåì, ñëîâàðåì è óêàçàòåëÿìè Åëåíà Öàãàðåéøâèëè, Òáèëèñè 1981 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå), ñ. 9395.
10 A. Îðáåëèàíè, Cî÷èíåíèÿ, ñ. 34.
11 Ï. Îðáåëèàíè, Èñòîðèÿ Ãðóçèè..., ñ. 164.
12 Í. Äàäèàíè, Æèçíü ãðóçèí, òåêñò èçäàë, ïðåäèñëîâèåì, èññëåäîâàíèåì, êîììåíòàðèÿìè, óêàçàòåëÿìè è ñëîâàðåì ñíàáäèë Øîòà Áóðäæàíàäçå, Òáèëèñè 1962 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå), ñ. 138.
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(áóäóùèé êàòîëèêîñ-ïàòðèàðõ ãðóçèè  Àíòîí II) (17621827), öàðåâíà Àíàñòàñèÿ (17631838), öàðåâíà Êåòåâàí (17641840), öàðåâè÷ Ñîëîìîí (?1765),
öàðåâè÷ Ìèðèàí (17671834), öàðåâè÷ Àëåêñàíäð (17701844), öàðåâè÷ Ëóàðñàá
(1772?), öàðåâíà Åêàòåðèíà (17741818), öàðåâíà Òåêëà/Ô¸êëà (17761846),
öàðåâè÷ Ïàðíàîç (17771852), öàðåâè÷ Àð÷èë (1780?).
Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ âûøå äåòåé, äàòû ðîæäåíèÿ êîòîðûõ èçâåñòíû,
öàðèöà Äàðåäæàí â ðàçíîå âðåìÿ ðîäèëà åùå øåñòåðûõ: öàðåâíó Ñîôèþ,
öàðåâè÷à Èîàííà, öàðåâíó Ñàëîìå, öàðåâè÷à Ñîñëàíà-Äàâèäà, öàðåâíó Õîðåøàí
è îäíîãî ðåáåíêà (èìÿ íåèçâåñòíî), êîòîðûå ñêîí÷àëèñü â ìàëîëåòíåì
âîçðàñòå13.
Öàðèöà Äàðåäæàí ñêîí÷àëàñü 8 ÿíâàðÿ 1807 ã., áóäó÷è â ññûëêå â ÑàíêòÏåòåðáóðãå. Ïîõîðîíåíà îíà â Áëàãîâåùåíñêîé öåðêâè Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
Ëàâðû14.
Òàêèì îáðàçîì, öàðü Èðàêëèé II âñòóïàë â áðàê òðè ðàçà. Ñóïðóãàìè åãî
áûëè ïðåäñòàâèòåëüíèöû çíàòíûõ ãðóçèíñêèõ ðîäîâ, â ÷àñòíîñòè Èìåðåòèíñêîãî
è Ìåãðåëüñêîãî êíÿæåñêîãî äîìîâ  Ìõåèäçå, Àáàøèäçå è Äàäèàíè. Îò ýòèõ
òð¸õ áðàêîâ ó öàðÿ áûëî 28 äåòåé, èç íèõ 15 ñûíîâåé è 13 äî÷åðåé15.

2. Âîñòî÷íîãðóçèíñêèé öàðñêèé äîì â ïåðèîä öàðñòâîâàíèÿ
Ãåîðãèÿ XII
Ãåîðãèé XII (17461800), ñ 11 ÿíâàðÿ 1798 ã. äî ñâîåé êîí÷èíû (28 äåêàáðÿ
1800 ã.) öàðñòâîâàë â îáúåäèíåííîì Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîì öàðñòâå. Ïåðâîé
æåíîé Ãåîðãèÿ XII áûëà êíÿæíà Êåòåâàí Ïàïóíîâíà Àíäðîíèêàøâèëè (17531782),
âòîðîé  êíÿæíà Ìàðèàì Ãåîðãèåâíà Öèöèøâèëè (17681850)16.
Â 1766 ã. íàñëåäíèê Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîãî ïðåñòîëà öàðåâè÷ Ãåîðãèé
(â áóäóùåì öàðü Ãåîðãèé XII) â âîçðàñòå 20 ëåò âñòóïèë â ïåðâûé áðàê17.
Êíÿæíà Êåòåâàí Àíäðîíèêàøâèëè áûëà äî÷åðüþ êàõåòèíñêîãî êíÿçÿ
Ïàïóíû Àíäðîíèêàøâèëè. Ñóïðóãà íàñëåäíèêà ïðåñòîëà öàðåâè÷à Ãåîðãèÿ
 êíÿæíà Êåòåâàí ñòàëà ìàòåðüþ 12 äåòåé. Ñðåäè íèõ áûëè: öàðåâè÷ Äàâèä
(17671819), öàðåâè÷ Èîàíí (17681830), öàðåâíà Âàðâàðà (17691801), öàðåâíà
Ñîôèÿ (17701840), öàðåâè÷ Ëóàðñàá (1771?), öàðåâíà Íèíà (17721847),
öàðåâè÷ Áàãðàò (17761841), öàðåâíà Ðèïñèìå (17791847), öàðåâè÷ Ñîëîìîí
(1780?), öàðåâíà Ãàÿíå (17801820), öàðåâè÷ Òåéìóðàç (17821846). Ïîìèìî
ïåðå÷èñëåííûõ äåòåé, äàòû ðîæäåíèÿ êîòîðûõ èçâåñòíû, êíÿæíà Êåòåâàí â ðàç13 Áàãðàòèîíû (íàó÷íî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå), ñáîðíèê ñòàòåé ñ ãåíåàëîãè÷åñêèìè òàáëèöàìè,
Òáèëèñè 2003, òàá. 6 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
14 Ì. Áåðäçíèøâèëè, Ìàòåðèàëû ê èñòîðèè ãðóçèíñêîé îáùåñòâåííîñòè ïåðâîé ïîëîâèíû XIX
âåêà, ò. I, Òáèëèñè 1980 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå), ñ. 205. 128131
15 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Ñåìüÿ öàðÿ Èðàêëèÿ II, Ñáîðíèê òðóäîâ Ãÿíäæèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà Ó÷åíûå çàïèñêè, Ãÿíäæà 2013, ¹ 1, ñ. 128131.
16 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Ñóïðóãè ãðóçèíñêèõ öàðåé..., ñ. 448.
17 A. Îðáåëèàíè, Cî÷èíåíèÿ, ñ. 8.
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íîå âðåìÿ ðîäèëà åùå öàðåâíó Ñàëîìå (Ñàëîìåÿ), êîòîðàÿ ñêîí÷àëàñü â ìàëîëåòíåì
âîçðàñòå18.
Äîáàâèì çäåñü æå, ÷òî ñûí âûøåóïîìÿíóòîãî öàðåâè÷à Èîàííà Ãåîðãèåâè÷à
(17681830)  öàðåâè÷ Ãðèãîðèé (17891830), íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå  Ãðèãîë,
ïîçæå ñòàë ïîñëåäíèì öàð¸ì Âîñòî÷íîé Ãðóçèè.
Â íà÷àëå 1812 ã., êîãäà â Êàõåòèè âñïûõíóëî íàðîäíîå âîññòàíèå, âíåãî
âêëþ÷èëñÿ öàðåâè÷ Ãðèãîðèé, êîòîðîãî ïîâñòàíöû ïðèíÿëè ñâîèì ïðåäâîäèòåëåì è ïðîâîçãëàñèëè öàðåì Êàðòàëèíî-Êàõåòèè. Öàðü Ãðèãîðèé I öàðñòâîâàë
â Âîñòî÷íîé Ãðóçèè ñ 20 ôåâðàëÿ äî 6 ìàðòà 1812 ã., äî ïîäàâëåíèÿ â êðîâè
ïåðâîãî ýòàïà ýòîãî âîññòàíèÿ19.
3 èþíÿ 1782 ã. ïðè ðîäàõ â âîçðàñòå 28 ëåò ñêîí÷àëàñü êíÿæíà Êåòåâàí
Àíäðîíèêàøâèëè20, ðîäèâ ïîñëåäíåãî ðåáåíêà, öàðåâè÷à Òåéìóðàçà, â áóäóùåì
èçâåñòíåãî ó÷åíîãî. Â òîì æå ãîäó íàñëåäíèê ïðåñòîëà öàðåâè÷ Ãåîðãèé âñòóïèë
âî âòîðîé áðàê.
Âòîðàÿ ñóïðóãà öàðåâè÷à Ãåîðãèÿ êíÿæíà Ìàðèàì Öèöèøâèëè áûëà
äî÷åðüþ êàðòëèéñêîãî êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Öèöèøâèëè.
Êíÿæíà Ìàðèàì (ñ 1798 ã.  öàðèöà) ñòàëà ìàòåðüþ 11 äåòåé. Ñðåäè íèõ
áûëè: öàðåâè÷ Ìèõàèë (17831862), öàðåâè÷ Äæèáðàèë (17881812), öàðåâíà
Òàìàð (17891851), öàðåâíà Àííà (17891796), öàðåâè÷ Èëüÿ (17901854), öàðåâè÷
Îêðîïèð (17951857), öàðåâè÷ Ñâèìîí (1796?), öàðåâíà Àííà (18001850).
Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ âûøå äåòåé, äàòû ðîæäåíèÿ êîòîðûõ èçâåñòíû,
êíÿæíà Ìàðèàì â ðàçíîå âðåìÿ ðîäèëà åùå öàðåâè÷åé Èîñèôà, Ñïèðèäîíà,
è öàðåâíó, êîòîðûå ñêîí÷àëèñü â ìàëîëåòíåì âîçðàñòå21.
Òàêèì îáðàçîì, öàðü Ãåîðãèé XII âñòóïàë â áðàê äâà ðàçà. Ñóïðóãàìè åãî
áûëè ïðåäñòàâèòåëüíèöû çíàòíûõ ãðóçèíñêèõ ðîäîâ, â ÷àñòíîñòè êàõåòèíñêîãî
è êàðòëèéñêîãî êíÿæåñêîãî äîìîâ  Àíäðîíèêàøâèëè è Öèöèøâèëè. Îò ïåðâîé
æåíû ó Ãåîðãèÿ XII áûëî 12 äåòåé, â òîì ÷èñëå íàñëåäíèê ïðåñòîëà öàðåâè÷
Äàâèä, à îò âòîðîé æåíû  11 äåòåé. Îáùåå êîëè÷åñòâî äåòåé öàðÿ îò ýòèõ äâóõ
áðàêîâ ðàâíÿëîñü 23, èç íèõ 14 ñûíîâåé è 9 äî÷åðåé22.
Ñîâðåìåííûå ïîòîìêè (ïî ìóæñêîé ëèíèè) êàõåòèíñêîé (è îäíîâðåìåííî
êàðòëèéñêî-êàõåòèíñêîé) âåòâè Áàãðàòèîíîâ ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè ïîòîìêàìè
öàðåé Èðàêëèÿ II è Ãåîðãèÿ XII. Èç íèõ ñòàðøèíñòâî â ðîäó ïðèíàäëåæèò
ïðÿìîìó ïîòîìêó öàðåâè÷à Áàãðàòà (ñûíà Ãåîðãèÿ XII îò ïåðâîãî áðàêà)  Íóãçàðó Ïåòðîâè÷ó Áàãðàòèîí-Ãðóçèíñêîìó (ðîä. â 1950 ã. â Òáèëèñè).

18 Áàãðàòèîíû (íàó÷íî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå), ñáîðíèê ñòàòåé ñ ãåíåàëîãè÷åñêèìè
Òáèëèñè 2003, òàá. 6 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
19 Í. Äæàâàõèøâèëè, Ãðèãîðèé I  ïîñëåäíèé ãðóçèíñêèé öàðü, Òáèëèñè 2008 (íà
ÿçûêå).
20 Ï. Èîñåëèàíè, Æèçíü Ãåîðãèÿ ÕII, ââåäåíèå, ðåäàêöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ Àêàêèÿ
Òèôëèñ 1936 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå), ñ. 10.
21 Áàãðàòèîíû (íàó÷íî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå), ñáîðíèê ñòàòåé ñ ãåíåàëîãè÷åñêèìè
Òáèëèñè 2003, òàá. 6 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
22 Ä. Äæàâàõèøâèëè, Ðîäèòåëè è ñåìüÿ öàðÿ Ãåîðãèÿ XII, ñ. 5562.

òàáëèöàìè,
ãðóçèíñêîì
Ãàöåðåëèÿ,
òàáëèöàìè,
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3. Ãðóçèíñêèé öàðñêèé ïèð â êîíöå XVIII âåêà
Òðàäèöèÿ ïðèåìà èíîñòðàííûõ ïîñëîâ â Ãðóçèè èìååò äëèòåëüíóþ
è áîãàòóþ èñòîðèþ. Ñîîòâåòñòâåííî ñ ýòèì è äèïëîìàòè÷åñêèé ýòèêåò öàðñêîãî
äâîðà â òå÷åíèå âåêîâ ìåíÿëñÿ è ïîñòåïåííî ñîâåðøåíñòâîâàëñÿ.
Ïðè öàðñêîì äâîðå áûëè îïðåäåëåíû îñîáûå ïðàâèëà (ýòèêåò) ïðèåìà
è óãîùåíèÿ äèïëîìàòîâ è äðóãèõ ïî÷åòíûõ ãîñòåé. Êðîìå òîãî, áûëî
óñòàíîâëåíî òàêæå ìåíþ, ñïåöèàëüíî ïðåäóñìîòðåííîå äëÿ öàðñêîãî ïèðøåñòâà.
Ïîñëå ðàñïàäà åäèíîãî Ãðóçèíñêîãî ãîñóäàðñòâà (XV â.) äèïëîìàòè÷åñêèé
ýòèêåò ïðåòåðïåë íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ è â îòäåëüíûõ öàðñòâàõ (Êàðòàëèíèÿ/
Êàðòëè, Êàõåòèÿ è Èìåðåòèÿ) è êíÿæåñòâàõ (Ìåãðåëèÿ, Àáõàçèÿ, Ãóðèÿ è Ñâàíåòèÿ)
óêîðåíèëèñü ðàçëè÷íûå ïðàâèëà ïðèåìà è óãîùåíèÿ.
Ãðóçèíñêèé ïðîôåññîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî èìïåðàòîðñêîãî óíèâåðñèòåòà
Àëåêñàíäð Öàãàðåëè îòìå÷àë: «Öåðåìîíèàë ïðèåìà ïîñëîâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ñóùåñòâîâàâøèé â Ãðóçèè, íàïîìèíàåò ÷àñòüþ âèçàíòèéñêèé, ÷àñòüþ
ïåðñèäñêèé ïîäîáíîãî ðîäà ïðèäâîðíûå ýòèêåòû»23.
Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâîâàâøèé ïðè ãðóçèíñêîì öàðñêîì äâîðå äèïëîìàòè÷åñêèé ýòèêåò ïðåäñòàâëÿë ñîáîé íåêîòîðûì îáðàçîì è ñèíòåç âèçàíòèéñêîãî
è ïåðñèäñêîãî ýòèêåòà.
Ïðèìå÷àòåëüíûå ñâåäåíèÿ ïî ýòîìó ïîâîäó cîäåðæàòüñÿ êàê â ãðóçèíñêèõ,
òàê è èíîñòðàííûõ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ è èññëåäîâàíèÿõ. Ýòîìó âîïðîñó
ïðîôåññîð Íèêîëàé Äæàâàõèøâèëè ïîñâÿòèë ïðîñòðàííûé î÷åðê, â êîòîðîì
èçó÷åíû òðàäèöèè äèïëîìàòè÷åñêîãî ýòèêåòà è óãîùåíèÿ ãîñòåé â Êàðòëèéñêîì
(Êàðòàëèíñêîì), Êàõåòèíñêîì, Èìåðåòèíñêîì è Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîì
öàðñòâàõ24.
Â íàñòîÿùåì î÷åðêå íàìè èçó÷åíû òðàäèöèè öàðñêîãî çàñòîëüÿ ïåðèîäà
öàðñòâîâàíèÿ Ãåîðãèÿ XII  âûøåóïîìÿíóòîãî öàðÿ Âîñòî÷íîãðóçèíñêîãî
(Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîãî) öàðñòâà. Èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ êàñàòåëüíî
öàðñêîãî ïèðà è ìåíþ çàñòîëüÿ èìååòñÿ â ñî÷èíåíèè èñòîðèêà Ïëàòîíà
Èîñåëèàíè (18091875)25.
Öàðü Ãåîðãèé XII áûë ãëóáîêîâåðóþùèì õðèñòèàíèíîì. Îí ñòðîãî
ñîáëþäàë ïîñòû è ðåëèãèîçíûå íîðìû, îñîáåííî ñëåäèë çà ãèãèåíîé. Âî
âðåìåíà åãî öàðñòâîâàíèÿ öàðñêîå çàñòîëüå îòëè÷àëîñü îñîáîé ÷èñòîòîé
è èçûñêàííîñòüþ.
Êðàñíîå âèíî «ñàïåðàâè»  ñïåöèàëüíî ïðèâîçèëè èç êàõåòèíñêèõ ñåë:
Êâåìî Õîäàøåíè (íûíå  Òåëàâñêèé ðàéîí) è Êâàðåëè (íûíå  àäìèíèñòðàòèâíûé
23

ñ. 26.

À. Öàãàðåëè, Ñíîøåíèÿ Ðîññèè ñ Êàâêàçîì â XVIXVIII ñòîëåòèÿõ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1891,

24 Í. Äæàâàõèøâèëè, Äèïëîìàòè÷åñêèé ýòèêåò ïðè ãðóçèíñêîì öàðñêîì äâîðå (XVIXVIII ââ.),
Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ îòäåëåíèÿ íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè Èíñòèòóòà èñòîðèè è ýòíîëîãèè èì.
Èâàíý Äæàâàõèøâèëè «Âîïðîñû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè», ò. IV, Òáèëèñè 2008 (íà ãðóçèíñêîì
ÿçûêå), ñ. 1130.
25 Ï. Èîñåëèàíè, Æèçíü Ãåîðãèÿ ÕII...
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öåíòð Êâàðåëüñêîãî ðàéîíà). Âèíî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ öàðñêîãî çàñòîëüÿ,
ïåðåãîíÿëè èç âèíîãðàäà, ðàñòóùåãî â çàïóùåííîì âèíîãðàäíèêå, ïîä êîòîðûé
çåìëÿ ñïåöèàëüíî íå âñêàïûâàëàñü. Â ñèëó ýòîãî ïîëó÷àëè ìàëîå êîëè÷åñòâî
âèíà, îäíàêî, êà÷åñòâà îíî áûëî âûñî÷àéøåãî. Õðàíèëè âèíî â îòäåëüíîì,
òùàòåëüíî î÷èùåííîì «Êâåâðè» (áîëüøîé êåðàìè÷åñêèé êóâøèí äëÿ õðàíåíèÿ
âèíà, çàðûòûé â çåìëþ). Ñàì öàðü ðåãóëÿðíî ïèë âèíî, íî â íåáîëüøîì
êîëè÷åñòâå  íå áîëåå ÷åòâåðòè ñòîëîâîãî êóâøèíà («òóíãè»). Îïüÿíåíèå
ïðåòèëî åìó. Ëþáèòåëÿì âèíîãðàäíîé âîäêè (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå  «×à÷à»)
öàðü ñîâåòîâàë çàïèâàòü åþ, ñîãëàñíî ãðóçèíñêîìó îáû÷àþ, âàðåíüå, ëèáî ïèòü
åå, ïîäñëàùåííóþ ìåäîì.
Â öàðñêèõ ïåêàðíÿõ âûïåêàëè õëåá ïÿòè ñîðòîâ: «Ìóðàñà», «Ñàãàðåäæî»,
«Øîòè», «Íàäðåçàííûé õëåá», «Ñàéêà». Äëÿ ïîñëåäíåãî ñîðòà ñïåöèàëüíî
ïðèâîçèëè ïøåíèöó èç ðåãèîíà Áàéäàðû. Òâåðäûé õëåá, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
îáåäà, âûïåêàëñÿ åæåäíåâíî èç áåëîé ìóêè. Â äíè, êîãäà ïîçâîëÿëîñü åñòü
ñêîðîìíîå, ê ñòîëó ïîäàâàëè êóðèíûé ïëîâ ñ êèñëèöåé, æàðåííóþ òåëÿòèíó,
ñâåæóþ âàðåíóþ ãîâÿäèíó (ò.í. «õàøëàìà»), à èç ðûáíûõ áëþä  ëîñîñèíó. Áûëî
ïðèíÿòî òàêæå ìÿñî ãîäîâàëîãî áóéâîëåãî òåëåíêà.
Èçâåñòíî, ÷òî ìÿñî áàðàíà, âçðàùåííîãî â ãîðàõ, îòëè÷àëîñü ïðåâîñõîäíûìè
âêóñîâûìè êà÷åñòâàìè. Ïîýòîìó îäèí èç íàðîäîâ Äàãåñòàíà (Ñåâåðíûé Êàâêàç)
 äèäîéöû, íà÷èíàÿ ñ ìàÿ è äî ñàìîé çèìû ïðèâîçèëè äëÿ öàðñêîé êóõíè
ãîäîâàëûõ áàðàíîâ. Çà ýòî ïî öàðñêîìó óêàçó äèäîéöåâ îäàðèâàëè áàðàíàìè æå
â ïðîïîðöèè 1:3. Öàðü èìåë îáûêíîâåíèå â çíàê óâàæåíèÿ ïðåäëàãàòü ïî÷åòíûì
ãîñòÿì ëó÷øèé êóñîê ìÿñà.
Ïî óòðàì, ïîñëå çàóòðåíè, öàðü ïèë ÷àé, çàâàðåííûé ñ êîðèöåé
è êàðäàìîíîì. Â îñíîâíîì ïîòðåáëÿëè êèòàéñêèé ÷àé, êîòîðûé ïðèâîçèëè èç
Ðîññèè. Åãî óïîòðåáëÿëè òàêæå êàê ëå÷åáíîå ñðåäñòâî. Èçðåäêà ïèëè êîôå ïîòóðåöêè, êîòîðûé ïîäàâàëè â îñíîâíîì ãîñòÿì. Êóïöû ñïåöèàëüíî ïðèâîçèëè
ñàõàð (ðàôèíàä) èç Ïåðñèè è Åãèïòà.
Çà ñòîëîì â äâîðöîâîé ãîñòèííîé òðàäèöèîííî ñèäåëè ïî 2025 ÷åëîâåê.
Ñàì öàðü ïðîèçíîñèë ìîëèòâó Îò÷å íàø (èíîãäà  ïî-ãðå÷åñêè), ïîñëå ÷åãî
ïðîñèë ñâÿùåííèêà áëàãîñëîâèòü çàñòîëüå26.
Òàêèì áûë öàðñêèé ñòîë â Êàðòëèéñêî-Êàõåòèíñêîì öàðñòâå íà èñõîäå XVIII
âåêà. Â îñîáûõ ñëó÷àÿõ çàñòîëüå îòëè÷àëîñü áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì è äîâîëüíî-òàêè îðèãèíàëüíûì ìåíþ.

26

Òàì æå, ñ. 2526.
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Summary
The episodes from the history of the Eastern Georgian Kingdom
(the second half of the 18th century)
Key words: Georgia, Heraclius II, George XII.

The article presents the episodes from the history of the Eastern Georgian (Kartli-Kakheti) Kingdom in the second half of the 18th century, during
the reign of the father and the son  Heraclius II and George XII. The
author describes especially the vice, wives and children of the aforementioned rulers, together with the traditions of common feasting at the Tsars
court.
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Nikoloz Javakhishvili
Èíñòèòóò èñòîðèè Ãðóçèè
Òáèëèññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Èâàíý Äæàâàõèøâèëè
Îòäåëåíèå íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè
Èíñòèòóòà èñòîðèè è ýòíîëîãèè èì. Èâàíý Äæàâàõèøâèëè

Ñâåäåíèÿ î Ïîëüøå è ñòðàíàõ Áàëòèè, ñîõðàíåííûå
â ãðóçèíñêèõ èñòî÷íèêàõ XVIII âåêà
Ãðóçèÿ è Ïîëüøà  ýòî ãîñóäàðñòâà, ãåîãðàôè÷åñêè îòäàëåííûå äðóã îò
äðóãà.
Ñ àíòðîïîëîãè÷åñêîé è ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ ãðóçèíû
è ïîëÿêè çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àþòñÿ, õîòÿ â äóõîâíîì îòíîøåíèè ýòè íàðîäû
ñáëèæàåò ìíîãîå, è â ïåðâóþ î÷åðåäü  íåóòîëèìîå ñòðåìëåíèå ê ñâîáîäå
è ïðåäàííîñòü ëþáèìîé ðîäèíå.
Èñòîðèÿ ãðóçèíî-ïîëüñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé íàñ÷èòûâàåò áîëåå ïÿòè âåêîâ.
Îñíîâû ýòèõ âçàèìîîòíîøåíèé áûëè çàëîæåíû åùå â êîíöå ÕV âåêà, êîãäà
â 1495 ã. ïîñëû öàðÿ Êàðòëè (Öåíòðàëüíàÿ Ãðóçèÿ) Êîíñòàíòèíà II Áàãðàòèîíè,
íàïðàâëÿþùèåñÿ â Èñïàíèþ, ïðèáûëè â Ïîëüøó è Ëèòâó. Îíè ïðåäëîæèëè
êîðîëþ Ïîëüøû ßíó I Îëüáðàõòó (öàðñòâîâàë â 14921501 ãã.) è âåëèêîìó êíÿçþ
Ëèòâû Àëåêñàíäðó (ïðàâèë â 14921506 ãã.) âêëþ÷èòüñÿ â àíòèîñìàíñêóþ êîàëèöèþ1.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îòäåëüíûì âîïðîñàì ãðóçèíî-ïîëüñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé
áûëî ïîñâÿùåíî íåìàëî èññëåäîâàíèé, åùå ìíîãîå ïðåäñòîèò âûÿâèòü è èçó÷èòü.
Áîëåå 15-òè ëåò ìû çàíèìàåìñÿ âîïðîñàìè ýòèõ âçàèìîîòíîøåíèé; ïî òåìå
íàìè îïóáëèêîâàíû îäíà êíèãà2 è íåñêîëüêî ñòàòåé, êîòîðûå âûøëè êàê íà
ãðóçèíñêîì3, òàê è ïîëüñêîì4 è ðóññêîì5 ÿçûêàõ.
1 N. Javakhishvili, Little-known pages of the history of Georgian-Baltic relations in the 10th18th
centuries, Journal of Social, Political and Economic Studies, Institute of Strategic Studies of the Caucasus,
CA&CC Press, Sweden 2010, vol. 4, issue 34, c. 149150.
2 Í. Äæàâàõèøâèëè, Ãðóçèíñêèå âîèíû ïîä ôëàãîì Ïîëüøè (èç èñòîðèè ãðóçèíî-ïîëüñêèõ
âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé), Òáèëèñè 1998.
3 Í. Äæàâàõèøâèëè, Íåçàáûâàåìàÿ ñòðàíèöà â èñòîðèè ãðóçèíî-ïîëüñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé
(19181921 ãã.), «Ãðóçèíñêàÿ äèïëîìàòèÿ», ò. IX, Òáèëèñè 2002; Ãðóçèíî-ïîëüñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ
(ïðîøëîå è ñîâðåìåííîñòü). Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ãðóçèÿ è ìèð. Ïðîøëîå
è ñîâðåìåííîñòü» (Áàòóìè, 1415 XI 2008 ã.), Áàòóìè 2009; Ïîëüøà è ïîëÿêè ãëàçàìè âûäàþùèõñÿ
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Â ïðåäñòàâëåííîì òðóäå ìû ïîïûòàëèñü â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
êðàòêî îáîçðåòü êàê îòðàçèëèñü Ïîëüøà è ïîëÿêè â òâîð÷åñòâå íåêîòîðûõ
âûäàþùèõñÿ ãðóçèíñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è îáùåñòâåííûõ
äåÿòåëåé â XVIII âåêå.
* * *
Â ãðóçèíñêèõ èñòî÷íèêàõ XVIII âåêà õðàíèòñÿ îïðåäåëåííàÿ èíôîðìàöèÿ
î âîåííî-ïîëèòè÷åñêîì è ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè Ïîëüøè è ñòðàí Áàëòèè,
à òàêæå î ðåãèîíàõ è ãîðîäàõ ýòèõ ãîñóäàðñòâ è ñèñòåìå èõ óïðàâëåíèÿ6.
Äëÿ âîçðîæäåíèÿ â Ãðóçèè àñòðîíîìèè è ìàòåìàòèêè öàðü Êàðòëè Âàõòàíã VI
(öàðñòâîâàë â 17031714 è 17161724 ãã.) ñ ïåðñèäñêîãî íà ãðóçèíñêèé ÿçûê
ïåðåâåë ñî÷èíåíèå èçâåñòíîãî ó÷åíîãî, âíóêà âåëèêîãî çàâîåâàòåëÿ Òàìåðëàíà,
ñàìàðêàíäñêîãî ñóëòàíà Óëóã Áåãà (13941449)  Çèäæ. Ýòî ïðîèçîøëî â 17141719
ãã., êîãäà öàðü Êàðòëè íàõîäèëñÿ â Ïåðñèè.
Âàõòàíã VI ñîñòàâèë ñëîâíèê íàäëåæàùèõ òåðìèíîâ è òàáëèöû.
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïèñêîâ íàçâàííîãî ïåðåâîäà7.
Ê ïåðåâîäó ïðèëàãàëñÿ ñïèñîê ãîðîäîâ ìèðà ñ èõ ãåîðãàôè÷åñêèìè
êîîðäèíàòàìè. Ïîìèìî ýòîãî, íàðÿäó ñ ïðàâèëàìè îïðåäåëåíèÿ ïîñëåäíèõ,
Âàõòàíã VI âïåðâûå âí¸ñ â ãðóçèíñêóþ ëèòåðàòóðó ñïèñîê ãåîðãàôè÷åñêèõ
êîîðäèíàò ãîðîäîâ è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìèðà, êîòîðûé èñïîëüçîâàëè Óëóã Áåã
è îñíîâàííàÿ èì íàó÷íàÿ øêîëà. Ïîçäíåå ê òáèëèññêîìó ñïèñêó Çèäæà Âàõòàíã
VI ïðèëîæèë íîâûé ñïèñîê, êîòîðûé îí ïåðåâåë ñ åâðîïåéñêèõ ñî÷èíåíèé8.
Â ýòîì ñïèñêå óêàçàíû ãîðîäà Ïîëüøè è Ïðèáàëòèêè: Êðàêîâ, Ãåäàíîí
(íûíå  Ãäàíüñê), Âèëüíà (íûíå  Âèëüíþñ), Ëþáëèí, Ïîçíàíü, Ðèãà, Ðåâåëü
(íûíå  Òàëëèí), Äåðïò (íûíå  Òàðòó), Íàðâà è äð.9
ãðóçèíñêèõ äåÿòåëåé (ñ íà÷àëà 20-ûõ ãã. XIX âåêà  20-ûõ ãã. XX âåêà), «Ãðóçèíñêàÿ äèïëîìàòèÿ»,
ò. XV, Òáèëèñè 2011; Ñâåäåíèÿ î Ïîëüøå è Ïðèáàëòèêå, ñîõðàíåííûå â ãðóçèíñêèõ èñòî÷íèêàõ (XVIII â.),
«Ãðóçèíñêîå èñòî÷íèêîâåäåíèå», ò. XIIIXIV, Òáèëèñè 20112012; Èç èñòîðèè îòíîøåíèé ê ïîëÿêàì
ãðóçèíñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé (XIXXX ââ.), «Âîïðîñû íîâîé
è íîâåéøåé èñòîðèè», ò. XI, Òáèëèñè 2012 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
4 N. D¿awachiszwili, Stanowisko gruziñskich deputowanych Dumy 2añstwowej wobec kwestii polskiej
i fiñskiej, [w:] Kompromis czy konfrontacja?, Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego pocz¹tku XX
wieku, pod red. D. Tarasiuka, K. Latawca, M. Korzeniowskiego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2009; 2olka  ¿ona ostatniego gruziñskiego w³adcy, [w:] Materia³y z VII Ogólnopolskiego
Zjazdu Katedr Doktryn 2olitycznych i 2rawnych Kultura i myl polityczno-prawna (Jurata, 2831 maja
2008), pod red. A. Sylwestrzaka, D. Szpopera, A. Machnikowskiej i P. D¹browskiego, Uniwersytet Gdañski,
Sopot 2010.
5 Äæàâàõèøâèëè Í., Ïîëüøà è ïîëÿêè ãëàçàìè âûäàþùèõñÿ ãðóçèíñêèõ äåÿòåëåé (ñ íà÷àëà XIX
âåêà  äî 20-ûõ ãã. XX âåêà), Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska, Sectio G, vol. LVIII, z. 1,
Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2011.
6 Í. Äæàâàõèøâèëè, Î÷åðêè èç èñòîðèè ãðóçèíî-áàëòèéñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé, Òáèëèñè 2011,
ñ. 2124 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
7 Ï. Ñèõàðóëèäçå, Èç èñòîðèè ãðóçèíñêîãî ïîñåëåíèÿ â Ìîñêâå, Òáèëèñè 1991, ñ. 253254 (íà
ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
8 Ð. ×àãóíàâà, Åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü Âàõòàíãà Áàãðàòèîíè (Ìàòåìàòèêà), Òáèëèñè 1986, ñ. 310317 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
9 Íàöèîíàëüíûé öåíòð ðóêîïèñåé Ãðóçèè, ô. S, ¹ 161, ñ. 263285 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
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Â 1724 ã. öàðü Êàðòëè, åãî ñåìüÿ è ìíîãî÷èñëåííàÿ ñâèòà ïåðåñåëèëèñü
â Ðîññèþ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñåëèëàñü â Ìîñêâå. Çäåñü ãðóçèíû òðóäèëèñü íàä
îáîãàùåíèåì íàçâàííîãî ïåðåâîäà, óïðîùåíèåì åãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äëÿ
äîïîëíåíèÿ òåêñòà îíè ïîëüçîâàëèñü òàêæå åâðîïåéñêèìè è ðóññêèìè
èñòî÷íèêàìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàäî îòìåòèòü ñïèñêè ãîðîäîâ, îïðåäåëåíèÿ
ê êîòîðûì ïðèïèñàíû ïî-ðóññêè, íî ñ ãðóçèíñêîé òðàíñêðèïöèåé, õîòÿ îíè íå
ñíàáæåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè ãåîãðàôè÷åñêèìè êîîðäèíàòàìè. Ñðåäè íèõ âñòðå÷àþòñÿ òàêæå ãîðîäà Ïîëüøè è Ïðèáàëòèêè10.
Çíà÷èòåëüíûå ñâåäåíèÿ î Ïîëüøå è Ëèòâå ñîäåðæàòñÿ â ó÷åáíèêå ãåîãðàôèè,
ïåðåâåäåííîì ÷ëåíîì ñâèòû öàðÿ Âàõòàíãà VI, ïèñàòåëåì è ïåðåâîä÷èêîì êíÿçåì
Ãàáðèåëîì Ãåëîâàíè â 1737 ã. Ýòî áûë ïåðâûé ïåðåâîä ó÷åáíèêà ãåîãðàôèè ìèðà
íà ãðóçèíñêèé ÿçûê, êîòîðûé âî ìíîãîì ïîñïîñîáñòâîâàë ðàñïðîñòðàíåíèþ
ãåîðãàôè÷åñêèõ çíàíèé ñðåäè ãðóçèí.
Â Ãðóçèè òîãî âðåìåíè áûë áîëüøîé ñïðîñ íà ïîäîáíûå ó÷åáíèêè, î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî ïåðåâîä â 1793 ã. áûë ïåðåïèñàí ïîä ðåäàêöèåé
ðåêòîðà Òåëàâñêîé ñåìèíàðèè11.
Â ó÷åáíèêå äàíà èíôîðìàöèÿ î Ïîëüøå è Ëèòâå  óêàçàíû ãðàíèöû ýòèõ
ñòðàí, ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ îá èñòîðèè, âåðîèñïîâåäåíèè íàñåëåíèÿ, àðèñòîêðàòèè,
à òàêæå î ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîì è âîåííîì ïîëîæåíèè. Êàê òî ÿâñòâóåò èç
òðóäà, ïîëÿêè è ëèòîâöû ïîñòîÿííî âîåâàëè ñ ïðóññàêàìè, íåìöàìè, ðóññêèìè,
òóðêàìè-îñìàíàìè, òàòàðàìè è âåíãðàìè, ÷òî ïðèâåëî Ðå÷ü Ïîñïîëèòóþ ê ýêîíîìè÷åñêîìó óïàäêó. Îäíàêî, íàðÿäó ñ âíåøíåé îïàñíîñòüþ, óñòàíîâëåíèþ
ïîðÿäêà ìåøàëî ñàìîâîëèå äâîðÿíñòâà (øëÿõòû).
Ãîäîâîé äîõîä ñòðàíû íå ïðåâûøàë 300 ìëí. Ðóáëåé, âñëåäñòâèå ÷åãî ñòðàíà
íå áûëà â ñîñòîÿíèè ñîäåðæàòü áîëüøóþ àðìèþ, õîòÿ è ìîãëà ìîáèëèçîâàòü äî
50 òûñÿ÷ ñîëäàò.
Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòñòâîâàëè îáèëüíîìó óðîæàþ çåðíîâûõ, ÷òî
ñîñòàâëÿëî çíà÷èòåëüíûé èñòî÷íèê äîõîäà. Çåðíî ïåðåâîçèëè íà ðåêå Âèñëå,
ïðîöâåòàëî ñêîòîâîäñòâî è êîíåâîäñòâî. Áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿëè êàòîëèêè, íî áûëè òàêæå ïðàâîñëàâíûå è ëþòåðàíå. Äîâîëüíî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ñîñòàâëÿëè åâðåé, êîòîðûå îáîãàùàëèñü â îñíîâíîì êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ12.
Ñâåäåíèÿ î ðåãèîíàõ è ãîðîäàõ Ïîëüøè è íà òåððèòîðèÿõ ñòðàí Áàëòèéñêîãî
ïîáåðåæüÿ õðàíÿòñÿ â ñî÷èíåíèè âûäàþùåãîñÿ ãðóçèíñêîãî ó÷åíîãî, ãåîãðàôà,
èñòîðèêà è êàðòîãðàôà öàðåâè÷à Âàõóøòè Áàãðàòèîíè (16961756)  ñûíà öàðÿ
Êàðòëè Âàõòàíãà VI.
Â 1752 ã. öàðåâè÷ Âàõóøòè ïåðåâåë ñ ðóññêîãî íà ãðóçèíñêèé Êðàòêóþ ïîëèòè÷åñêóþ ãåîãðàôèþ âìåñòå ñ ìèðîâûì àòëàñîì, ñîäåðæàùèì 27 êàðò, íà
êîòîðûõ èçîáðàæåíû âñå èçâåñòíûå â òî âðåìÿ ñòðàíû. Ýòîò ïåðåâîä öàðåâè÷
10 Ï. Ñèõàðóëèäçå, Èç èñòîðèè ãðóçèíñêîãî ïîñåëåíèÿ â Ìîñêâå, Òáèëèñè 1991, ñ. 255256
(íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
11 Ë. Ìàðóàøâèëè, Ãðóçèíñêèå ãåîãðàôû è ïóòåøåñòâåííèêè XVIII âåêà, Òáèëèñè 1954, ñ. 25
(íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
12 Íàöèîíàëüíûé öåíòð ðóêîïèñåé Ãðóçèè, ô. S, ¹ 1131, ñ. 6769 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
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Âàõóøòè ñíàáäèë ñâîèìè êîììåíòàðèÿìè. Ñî÷èíåíèå âåñüìà çíà÷èìî êàê
ñ ãåîãðàôè÷åñêîé, òàê è èñòîðè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ. Èìåííî îíî íåêîãäà
ñëóæèëî ó÷åáíèêîì ãåîãðàôèè â Òåëàâñêîé ñåìèíàðèè13. Ðóêîïèñü ñî÷èíåíèÿ
ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé êàðòàìè, âûïîëíåííûìè ñàìèì Âàõóøòè Áàãðàòèîíè,
õðàíèòñÿ íûíå â Íàöèîíàëüíîì öåíòðå ðóêîïèñåé Ãðóçèè14.
Â íåêîòîðûõ ìåñòàõ ðóêîïèñè óïîìèíàþòñÿ «Áàëòèéñêîå ìîðå» («Ìàðå
Áàëòèêóìå»), ðåãèîíû «Êóðëÿíäèÿ» è «Ëèôëÿíäèÿ», ãîðîäà Âèëüíà, Ìèòàâà,
Ðèãà15 è ò. ä. Èç ïðèëàãàåìûõ ê àòëàñó êàðò èñêëþ÷èòåëüíî çíà÷èòåëüíû ïîëíàÿ
êàðòà Åâðîïû16, à òàêæå êàðòà Ïîëüøè17 è Áàëòèéñêîãî ïîáåðåæüÿ18.
Íà ýòèõ êàðòàõ Êóðëÿíäèÿ îòäåëåíà îò Ïîëüøè, òåððèòîðèÿ êîòîðîé
îõâàòûâàåò Ëèòâó ñ ãîðîäîì Âèëüíà. Ïîëüøà (âêëþ÷àÿ Ëèòâó) è Êóðëÿíäèÿ
îêðàøåíû ðàçíîé êðàñêîé.
Â ñî÷èíåíèè âûäåëåíà ãëàâà XI  Î öàðñòâàõ ïîëÿêîâ è ïðóññàêîâ, à òàêæå
âåëèêîì êíÿæåñòâå Ëèòâû è ãåðöîãñòâå Êóðëÿíäèè19. Ïî ñâåäåíèþ Âàõóøòè
Áàãðàòèîíè íàñåëåíèå Ïîëüøè â îñíîâíîì èñïîâåäóåò êàòîëèöèçì. Ñòðàíà
èçîáèëóåò ïîêîñíûìè ëóãàìè, çäåñü ñîáèðàþò áîãàòûé óðîæàé çåðíîâûõ, òîðãóþò çåðíîì, ñêîòîì, ìåäîì, âîñêîì, øåðñòüþ è ñîëüþ. Îñîáûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ öàðåâè÷à Âàõóøòè î ãîðîäàõ Ïîëüøè. Îí ñîîáùàåò, ÷òî
Êðàêîâ â ïðîøëîì áûë ïðåñòîëüíûì ãîðîäîì ñ âåëèêîëåïíîé êðåïîñòüþ,
à î Âàðøàâå ïèøåò, ÷òî ãîðîä íà áåðåãó Âèñëû ïîðàæàåò ñâîåé êðàñîòîé
è áîãàòñòâîì. Ïî åãî æå ñâåäåíèþ Ëþáëèí  íåáîëüøîé òîðãîâûé ãîðîä, ãäå
ñîáèðàëèñü íåìåöêèå, ðóññêèå è òóðåöêèå òîðãîâöû, à Ïîçíàíü ñî ñâîåé
íåïðèñòóïíîé êðåïîñòüþ íà ãîðå  ëó÷øå Ëþáëèíà. Çäåñü âî ìíîæåñòâà æèëè
åâðåè... Òàêàÿ æå êðåïîñòü èìåëàñü è â Ëåí÷èöå, íà ñêàëå. Äàëåå îïèñàíû ×åðñê
 ãîðîä íà áåðåãó Âèñëû, ãäå «÷àñòî ñîáèðàåòñÿ ïîëüñêîå äâîðÿíñòâî»; Áðåñò
 íå áîëüíî áîëüøîé ãîðîä, íî õîðîøî óêðåïëåííûé; òàêæå Çåìñê, Ëóöê, Êàìåíåö,
Ì÷èñëàâà, Ìåäíèö è äð. Î Õåëüìå ñêàçàíî, ÷òî ãîðîä ñðåäíåé âåëè÷èíû, ãäå
ðàñïîëàãàåòñÿ ðåçèäåíöèÿ åïèñêîïà. Î Âèëüíå ñîîáùàåòñÿ, ÷òî «çíàòíûé ãîðîä»
áûë îñíîâàí â 1579 ã. êîðîëåì Ñòåôàíîì; Ãðîäíî  îñíîâàòåëüíî ïîñòðîåííûé,
óêðàøåííûé êðåïîñòüþ áîëüøîé ãîðîä, ãäå ÷àñòî ñîáèðàëñÿ Ñåéì è ïðîöâåòàëà
òîðãîâëÿ. Î Ìèíñêå Âàõóøòè ñîîáùàåò, ÷òî ýòî áûë íàäåæíî óêðåïëåííûé,
áîëüøîé ãîðîä20.
Â óêàçàííîé ãëàâå âûäåëåíà ïîäãëàâà Î Êóðëÿíäñêîì ãåðöîãñòâå, â êîòîðîé
ñîäåðæàòñÿ çíà÷èòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ Êóðëÿíäèè òîãî ïåðèîäà
è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Â ñî÷èíåíèè óêàçàíî, ÷òî ñ Êóðëÿíäèåé ãðàíè÷àò
13 À. Áàðàìèäçå, Ë. Ìàðóàøâèëè, Öàðåâè÷ Âàõóøòè, [â:] Ãðóçèíñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ,
ò. 4, Òáèëèñè 1979, ñ. 339.
14 Íàöèîíàëüíûé öåíòð ðóêîïèñåé Ãðóçèè, ô. A, ¹ 717 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
15 Òàì æå, ñ. 7.
16 Òàì æå, ñ. 8.
17 Òàì æå, ñ. 96.
18 Òàì æå, ñ. 89.
19 Òàì æå, ñ. 90.
20 Òàì æå, ñ. 9193.
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Áàëòèéñêîå ìîðå, Ëèôëÿíäèÿ, Ëèòâà è äð. Òàì æå íàçâàíû ãîðîäà: Ìèòàâà
(ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñîâðåìåííàÿ Ýëãàâà), Ëèáàâà (íûíå  Ëèåïàÿ), Ãëèäèãà (íûíå
 Êóëäèãà) è ò. ä. Öàðåâè÷ Âàõóøòè çàìå÷àåò, ÷òî «Ìèòàâà  ãëàâíûé ãîðîä
Êóðëÿíäèè, ãäå íàõîäèòñÿ òðîí ãåðöîãà. Ãîðîä  ñðåäíåé âåëè÷èíû, îäíàêî
õîðîøî ïîñòðîåí è îêàéìëåí êðåïîñòíîé ñòåíîé, êîòîðóþ íûí÷å îáíîâëÿþò»21.
Âàõóøòè îòìå÷àåò, ÷òî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â Êóðëÿíäèè è Ëèôëÿíäèè ïðîæèâàþò ðîäñòâåííûå íàðîäû, îíè íå èìåþò åäèíîãî ïðàâèòåëÿ22. Ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî ó÷åíûé íå ñêðûâàåò ñâîåãî îãîð÷åíèÿ ïî ïîâîäó ïîëèòè÷åñêîé ðàçäðîáëåííîñòè ñóùåñòâóþùèõ â òî âðåìÿ íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ëàòâèè
ðåãèîíîâ  Êóðëÿíäèè è Ëèôëÿíäèè.
Äóìàåì, ÷òî ãîðå÷ü èñòîðèêà âïîëíå ïîíÿòíà, åñëè ó÷åñòü òîò ôàêò, ÷òî â òî
âðåìÿ è íà òåððèòîðèè Ãðóçèè ñóùåñòâîâàëî íåñêîëüêî íåçàâèñèìûõ öàðñòâ
è êíÿæåñòâ. Ïðèìå÷àòåëüíû ñâåäåíèÿ öàðåâè÷à Âàõóøòè î ãîðîäàõ, êîòîðûå â òó
ïðîó ïðèíàäëåæàëè Ïðóññèè èëè Ñèëåçèè, à íûí÷å íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè
Ïîëüøè ëèáî Ëèòâû.
Ïî ñâåäåíèþ Âàõóøòè, ãîðîä Ìåìåëü (íûíå ãîðîä â Ëèòâå  Êëàéïåäà) íà
ãðàíèöå Êóðëÿíäèåé áûë ïîðòîì, âåñüìà áëàãîïðèÿòñòâóþùèì áûñòðîìó
ïåðåäâèæåíèþ ìîðñêèõ ñóäîâ; Ýëáèíã (íûíå ãîðîä â Ïîëüøå  Ýëáëîíã),
ãóñòîíàñåëåííûé ãîðîä â Ïðóññèè, à Ìàðèåíáóðã (íûíå ãîðîä â Ïîëüøå
 Ìàëáîðê)  â ïðîøëîì ïðåñòîëüíûé ãîðîä Âåëèêîãî Ìàãèñòðà Ãåðìàíñêîãî
Îðäåíà. Âàõóøòè îñîáî âûäåëÿë ïîðòîâûé ãîðîä Ãäàíüñê (ïî-ëàòûíè  Ãåäàíóì,
âïîñëåäñòâèè  Äàíöèã), ãäå íàõîäèëàñü çíàìåíèòàÿ ãèìíàçèÿ23. Ïî îöåíêå
Âàõóøòè ñèëåçñêèé ãîðîä Áðåñëàó (íûíå ãîðîä â Ïîëüøå  Âðîöëàâ) áûë ïðåêðàñíûì òîðãîâûì ãîðîäîì íà áåðåãó Îäåðà. Åãî æèòåëè â îñíîâíîì èñïîâåäîâàëè
ëþòåðàíñòâî, õîòÿ çäåñü áûëà êàòîëè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ, à òàêæå äâå ëþòåðàíñêèå
ãèìíàçèè ñ áîãàòîé áèáëèîòåêîé è êâàëèôèöèðîâàííûìè ïåäàãîãàìè 24 .
Â íàçâàííûõ ãîðîäàõ ïðîöâåòàëà òîðãîâëÿ.
Âíóê Âàõòàíãà VI, êîòîðûé ïðèõîäèëñÿ ïëåìÿííèêîì Âàõóøòè, öàðåâè÷
Ëåîí (Ëåâàí) Áàêàðîâè÷ Áàãðàòèîíè (17281763) ñ þíîñòè ïîñòàâèë ñåáå öåëüþ
ñîçäàòü ó÷åáíèê ìèðîâîé èñòîðèè íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå. Óæå â 1754 ã., åùå ïðè
æèçíè ñâîåãî çíàìåíèòîãî äÿäè, îí íà÷àë ïåðåâîäèòü íà ãðóçèíñêèé ÿçûê
èñòîðè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ åâðîïåéñêèõ àâòîðîâ. Âî Âñåìèðíîé èñòîðèè,
íàïèñàííîé öàðåâè÷åì Ëåîíîì, íàðÿäó ñ äðóãèìè ñòðàíàìè, óïîìÿíóòû òàêæå
Ïîëüøà è Ëèòâà25. Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà ïðåâðàòíîñòè ñóäüáû, ãðóçèíñêàÿ
èíòåëëåêòóàëüíàÿ ýëèòà ðàäåëà î ñîçíàíèè ó÷åáíèêîâ èñòîðèè è ïîëèòè÷åñêîé
ãåîãðàôèè íà ðîäíîì ÿçûêå.

21
22
23
24
25

Òàì æå, ñ. 94.
Òàì æå, ñ. 93.
Òàì æå, ñ. 9497.
Òàì æå, ñ. 71.
Ï. Ñèõàðóëèäçå, Èç èñòîðèè ãðóçèíñêîãî ïîñåëåíèÿ â Ìîñêâå, Òáèëèñè, 1991, ñ. 213214 (íà
ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
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Èòàê, ïåðåäîâàÿ ÷àñòü ãðóçèíñêîé íàöèè â XVIII âåêå èìåëà äîâîëüíî ÷åòêîå
ïðåäñòàâëåíèå î âîåííî-ïîëèòè÷åñêîì è ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè Ïîëüøè
è ñòðàí Áàëòèéñêîãî ïîáåðåæüÿ, à òàêæå î ðåãèîíàõ è ãîðîäàõ ýòèõ ãîñóäàðñòâ
è ñèñòåìå èõ óïðàâëåíèÿ26.

Summary
Information about Poland and Baltic countries
preserved in Georgian sources from the 18th century
Key words: Georgia, Poland, Baltic countries, Vakhtang VI.

The author describes Georgian sources from the 18th century and stresses the fact that in the sources the first information about the situation of
Poland and Baltic countries appears. Moreover, the author outlines that the
leading part of the Georgian nation already in 18th century possessed
information about the political and economic situation of Poland and the
countries of the Baltic coast, also about the regions and cities in those
countries and the system of their governing.

26 Í. Äæàâàõèøâèëè, Ñâåäåíèÿ î Ïîëüøå è Ïðèáàëòèêå, ñîõðàíåííûå â ãðóçèíñêèõ èñòî÷íèêàõ
(XVIII â.), «Ãðóçèíñêîå èñòî÷íèêîâåäåíèå», ò. XIIIXIV, Òáèëèñè 2012 (íà ãðóçèíñêîì ÿçûêå).
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Pojêcie, istota oraz ród³o wolnoci
i praw cz³owieka
Wprowadzenie
Podstawowym dokumentem okrelaj¹cym status jednostki w pañstwie
jest ustawa zasadnicza. Z tego powodu katalog wolnoci i praw w niej zawarty ma fundamentalne znaczenie dla spo³eczeñstwa bêd¹cego zbiorem jednostek i grup spo³ecznych. Jednym z g³ównych zadañ Konstytucji jest ustalenie
wzajemnych relacji pomiêdzy w³adzami pañstwa a jego obywatelami. Wolnoci i prawa tam umieszczone maj¹ charakter wertykalny, czyli obowi¹zuj¹ na
linii jednostkapañstwo. Cecha ta jest konsekwencj¹ charakteru ustawy zasadniczej jako dokumentu podstawowego uk³adaj¹cego relacje pomiêdzy w³adz¹ a jednostkami1. Gwarancje wolnoci i praw umieszczone w ustawie zasadniczej obowi¹zuj¹ obie strony. Stanowi¹ zbiór wartoci, które podlegaj¹
ochronie przez wszystkie organy w³adzy publicznej oraz s¹ wytycznymi do
tworzenia wszelkich aktów prawa na terenie pañstwa2.

Zakres pojêciowy kategorii wolnoci cz³owieka
W polskiej doktrynie prawa twierdzi siê, ¿e wolnoæ jest pierwotn¹, immanentn¹ cech¹, któr¹ cz³owiek nabywa ju¿ w momencie narodzin. Oznacza
to, ¿e istota ludzka sama mo¿e decydowaæ o swoim losie, dokonywaæ takich
wyborów, które uwa¿a za w³aciwe i podejmowaæ takie akty w³adcze, które
wydaj¹ siê jej najkorzystniejsze3. W kwestii tej Feliks Siemieñski stwierdza,
1
2

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 388.
R. Kropiwnicki, Pojêcie praw i wolnoci chronionych w Konstytucji RP, [w:] A. Florczak,
B. Bolechow (red.), Prawa cz³owieka w systemie prawa krajowego, Toruñ 2006, s. 33.
3 M. Jab³oñski, Klasyfikacja wolnoci i praw jednostki w Konstytucji RP, [w:] idem (red.),
Wolnoci i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej
regulacji wolnoci i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, s. 93.
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¿e przez wolnoæ nale¿y rozumieæ mo¿noæ postêpowania wed³ug w³asnej
woli zainteresowanej osoby, a wiêc i mo¿noæ wyboru ró¿nego postêpowania4.
W zbli¿ony sposób definiuje wolnoæ Leszek Garlicki uznaj¹c, ¿e jest to swoboda decydowania o w³asnym postêpowaniu5.
Wolnoæ jednostki mo¿e byæ rozpatrywana z punktu widzenia nauki
filozofii lub prawa. Wed³ug Leszka Winiewskiego filozoficzne pojmowanie
wolnoci jest bardzo szerokie. Badacze tak bardzo chc¹ uj¹æ to zjawisko
w sposób wyczerpuj¹cy, ¿e nie³atwo ustaliæ definicjê wolnoci przydatn¹ dla
praktyki, zw³aszcza w dziedzinie prawa6. W filozofii pojêcie wolnoci czêsto
rozpatruje siê w kontekcie w³adzy  i to zarówno w rozumieniu w³adzy
innych nad cz³owiekiem (w sensie ograniczaj¹cym lub u³atwiaj¹cym realizacjê ludzkiej woli czy zale¿noci od warunków zewnêtrznych), jak i w sensie
dochodzenia do wolnoci poprzez doskonalenie samego siebie. Postrzeganie
zwi¹zków w³adzy i wolnoci jest uzasadnione ich przeciwieñstwem. W³adza
nad cz³owiekiem oznacza bowiem koniecznoæ podporz¹dkowania siê cudzej
woli, natomiast istota wolnoci polega na realizacji w³asnej woli i to czêsto
bez wchodzenia w kolizjê z cudz¹ wol¹, czyli bez narzucania swojej woli
innym  co nale¿y ju¿ do istoty pojêcia w³adzy7.
Powy¿sze sposoby definiowania wolnoci podkrelaj¹ swobodê decydowania podmiotu, którym jest istota ludzka. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e nie zawarto
¿adnych warunków koniecznych do zaistnienia stanu wolnoci. Za³o¿ono jedynie posiadanie woli, czyli odwo³ano siê do jednostki jako istoty zdolnej do
dokonywania wyborów w oparciu o w³asny rozum. Cz³owiek jako podmiot
woli mo¿e dowolnie kszta³towaæ swoj¹ aktywnoæ bez nacisków zewnêtrznych. Mo¿liwoæ wyboru ró¿nego postêpowania determinuje koniecznoæ zaistnienia samej mo¿liwoci wyboru. Brak alternatywy dla podejmowanego
dzia³ania nie jest aktem wyboru. Zatem dla funkcjonowania wolnoci mo¿na
sformu³owaæ nastêpuj¹ce warunki:
 istnienie podmiotu zdolnego do postêpowania wed³ug w³asnej woli;
 koniecznoæ wyboru sporód co najmniej dwóch mo¿liwoci;
 brak nacisków zewnêtrznych na dokonanie okrelonego wyboru8.
Przechodz¹c do analizy przepisów ustawy zasadniczej9 dotycz¹cych wolnoci, zwróciæ nale¿y uwagê na oryginalnoæ treci art. 31. W ustêpie 1
stwierdza siê, ¿e wolnoæ cz³owieka podlega ochronie prawnej. Jest to ujê4

s. 35.

F. Siemieñski, Podstawowe wolnoci, prawa i obowi¹zki obywateli PRL, Warszawa 1979,

5 L. Garlicki, Art. 31 Konstytucji, [w:] idem (red.), Komentarz do Konstytucji, t. III, Warszawa 2002, s. 4.
6 L. Winiewski, Prawo a wolnoæ cz³owieka  pojêcie i konstrukcja prawna, [w:] idem
(red.), Podstawowe prawa jednostki i ich s¹dowa ochrona, Warszawa 1997, s. 51.
7 Ibidem, s. 52.
8 Zob. R. Kropiwnicki, op. cit., s. 36.
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483).
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cie generalne, odwo³uj¹ce siê do wolnoci jako wartoci, która podlega ochronie z racji swojej istoty i nie wymaga dodatkowych uzasadnieñ. Ta wyrazista
deklaracja ustrojodawcy wskazuje kierunek interpretowania pozosta³ych
przepisów prawa. Zasada nieingerencji jest podstaw¹ funkcjonowania pañstwa. Wolnoæ cz³owieka, czyli mo¿noæ swobodnego decydowania zainteresowanej osoby, podlega ochronie prawnej. Oznacza to, ¿e swoboda to stan,
który ma byæ chroniony prawem, co jest zadaniem w³adz publicznych. Ustawodawca jest zobligowany w tej materii do ustanowienia regulacji, które
bêd¹ zapobiegaæ naruszeniom wolnoci oraz stworz¹ sankcje na wypadek
naruszenia wolnoci i pozwol¹ przywróciæ stan zgodny z prawem10.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dla funkcjonowania spo³eczeñstwa i pañstwa konieczne s¹ ograniczenia wolnoci, tak aby mog³y z nich korzystaæ
wszystkie jednostki. Warunki, na jakich mo¿na je wprowadziæ, znajduj¹ siê
w kolejnych dwóch ustêpach art. 31 Konstytucji RP. Zdanie pierwsze ustêpu 2:
Ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ wolnoci i prawa innych jest czytelnym
wskazaniem, ¿e wolnoæ jest wartoci¹, któr¹ musz¹ szanowaæ wszyscy, bez
wzglêdu na to, czy stanowi¹ podmiot publiczny czy prywatny11. Zdanie drugie ustêpu 2: Nikogo nie wolno zmuszaæ do czynienia tego, czego prawo mu
nie nakazuje formu³uje zakaz dzia³ania dla tych, którzy chcieliby kogokolwiek zmuszaæ do dzia³ania wbrew jego woli. Akcentuje siê tu zasadê, ¿e tylko
10 K. Wojtyczek, Ochrona godnoci cz³owieka, wolnoci i równoci przy pomocy skargi
konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:] K. Complak (red.), Godnoæ cz³owieka jako
kategoria prawa, Wroc³aw 2001, s. 206.
11 Historycznie koncepcja praw cz³owieka wi¹¿e siê z nadaniem im charakteru praw
obronnych, s³u¿¹cych jednostce do obrony przed pañstwem. Prawa cz³owieka obowi¹zuj¹ zatem
na p³aszczynie wertykalnej i dotycz¹ stosunków na linii jednostkapañstwo. Problem horyzontalnego obowi¹zywania konstytucyjnych wolnoci i praw jednostki pojawi³ siê stosunkowo niedawno  w po³owie XX w. Chodzi tu o obowi¹zywanie tych praw nie tylko w relacji pañstwo
jednostka, ale te¿ w stosunkach miêdzy osobami fizycznymi z jednej strony a osobami
prawnymi prawa cywilnego z drugiej. Dla lepszego zobrazowania problemu warto pos³u¿yæ siê
nastêpuj¹cym przyk³adem. W³aciciel domu wynajmuje najemcy mieszkanie. Najemca jednak
wywiesza w oknach has³a propagandowe i plakaty o charakterze politycznym. W zwi¹zku z tym
w³aciciel domaga siê od najemcy usuniêcia z okien tych materia³ów, powo³uj¹c siê na to, ¿e nie
podziela pogl¹dów politycznych najemcy. ¯¹danie to opiera na prawie w³asnoci budynku. Tymczasem najemca nie zgadza siê z tym wezwaniem, odwo³uj¹c siê z kolei do przys³uguj¹cej mu
konstytucyjnie wolnoci s³owa. Odrzucaj¹c koncepcjê horyzontalnego dzia³ania, racjê nale¿a³oby
bezwzglêdnie przyznaæ w³acicielowi budynku. Jednak w przypadku zaaprobowania horyzontalnego obowi¹zywania organ rozstrzygaj¹cy spór bêdzie musia³ rozwi¹zaæ problem kolizji dóbr
(prawa w³asnoci i wolnoci wypowiedzi). Konstytucja, wed³ug wielu przedstawicieli doktryny
prawa, nie jest aktem obowi¹zuj¹cym horyzontalnie, ale daje wskazówki do tworzenia wszelkiego porz¹dku prawnego. Dlatego te¿ akty ni¿szej rangi zobligowane s¹ do tworzenia warunków
poszanowania wolnoci. Szerzej na temat horyzontalnego obowi¹zywania konstytucji: B. Banaszak, Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wroc³aw 1995, s. 71. Zob. tak¿e B. Banaszak,
I. Bita, Prawa i wolnoci jednostki w konstytucjach pañstw demokratycznych, [w:] T. Gardocka,
J. Sobczak (red.), Dylematy praw cz³owieka, Toruñ 2008, s. 75; Z. Kêdzia, Horyzontalne dzia³anie praw obywatelskich, [w:] J. £êtowski, W. Sokolewicz (red.), Pañstwo, prawo, obywatel. Zbiór
studiów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora Adama £opatki,
Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1989, s. 525.
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w drodze nakazu prawa mo¿na zobowi¹zaæ osobê do podjêcia lub zaprzestania dzia³ania. Ustêp 2 art. 31 Konstytucji RP wyznacza granice wolnoci
cz³owieka. Obszar swobody dzia³ania jednostki jest ograniczony wolnoci¹
innych podmiotów. Naruszenie wolnoci innych mo¿e spowodowaæ ograniczenie swobody podmiotu naruszaj¹cego. Mo¿na zatem wywieæ wniosek, ¿e
wolnoæ cz³owieka na mocy art. 31 Konstytucji zawarta jest pomiêdzy nakazami lub zakazami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego12 a swobod¹ innych
ludzi. Ustêp 3 art. 31 zawiera natomiast warunki konieczne do spe³nienia,
aby móc legalnie dokonaæ ograniczenia wolnoci. Jest to bardzo szczelny
system obwarowany kilkoma szczeblami:
 rang¹ aktu prawnego  tylko w ustawie13;
 niezbêdnoci¹  konieczne w demokratycznym pañstwie14;
 ze wzglêdu na precyzyjnie wymienione cele ochrony  bezpieczeñstwa,
porz¹dku publicznego, ochrony rodowiska, zdrowia, moralnoci publicznej
lub wolnoci i praw innych osób;
 nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e w warunkach demokratycznego
pañstwa prawnego wolnoæ nie jest absolutna i mo¿e byæ ewidentnie ograniczana przez ró¿ne zewnêtrzne podmioty. Prawa natomiast mog¹ byæ przez
pañstwo  s³usznie lub nie  odbierane, co potwierdza³oby twierdzenie o odmiennoci od wolnoci. Wolnoæ nie wynika z prawa w znaczeniu przedmiotowym, jak to ma miejsce w przypadku uprawnienia, prawo nie stanowi zatem
podstawy wolnoci jednostki, lecz  podobnie jak wszelkie inne rodzaje norm
obowi¹zuj¹cych w spo³ecznoci ludzkiej  ogranicza wolnoæ jednostki. W prawie zatem szukaæ nale¿y nie podstawy, lecz ograniczeñ wolnoci jednostki15.
12 Zamkniêty katalog aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego zawarto w art. 87 Konstytucji RP. Zalicza siê do nich: konstytucje, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe,
rozporz¹dzenia oraz akty prawa miejscowego.
13 Uzale¿nienie ograniczeñ konstytucyjnych wolnoci i praw od zapisów rangi ustawowej
odnieæ nale¿y do dwóch zagadnieñ. Po pierwsze, stanowi ono przypomnienie tzw. zasady
wy³¹cznoci ustawy dla normowania statusu prawnego jednostki w pañstwie, stanowi¹cej realizacjê idei pañstwa dzia³aj¹cego na podstawie i w granicach prawa (pañstwo prawne). Po drugie,
formu³uje wymóg odpowiedniej szczegó³owoci unormowania ustawowego. Oznacza to, ¿e ustawa winna samodzielnie okrelaæ wszystkie podstawowe elementy ograniczenia danej wolnoci,
tak aby na podstawie lektury przepisów ustawy mo¿na by³o okreliæ konkretny zakres tego
ograniczenia. Niedopuszczalne jest przyjmowanie w ustawie uregulowañ blankietowych, pozostawiaj¹cych organom w³adzy wykonawczej swobodê normowania ostatecznego kszta³tu owych
ograniczeñ, a w szczególnoci wyznaczania ich zakresu. Zob. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
z 12 stycznia 2000 r. (P 11/98).
14 Aspekt materialny ograniczeñ nawi¹zuje przede wszystkim do zasady proporcjonalnoci, nazywanej tak¿e zakazem nadmiernej ingerencji. Kryje siê ona w sformu³owaniu, ¿e ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko
wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie prawnym. Zob. orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego z 26 kwietnia 1995 r. (K 11/94).
15 L. Winiewski, Ani utopia, ani fikcja prawna. O pojmowaniu wolnoci i praw cz³owieka,
Rzeczpospolita z 6 listopada 2002.
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Podzia³ na wolnoci i prawa cz³owieka
Kwestia ostrego oddzielenia praw od swobód nie jest jednoznaczna, o czym
mo¿na siê przekonaæ analizuj¹c literaturê, w której znajduje siê takie oto
stwierdzenie: Próba precyzyjnego rozgraniczenia kategorii wolnoci i prawa
jednostek nie jest zabiegiem prostym, co powoduje, ¿e niektórzy [...] u¿ywaj¹
tych kategorii zamiennie b¹d sk³onni s¹ traktowaæ wolnoci jako specyficzny rodzaj praw cz³owieka16. Podobnie wypowiada siê Eugeniusz Zieliñski:
wród wielu praw cz³owieka wyró¿nia siê podstawowe prawa cz³owieka
i wolnoci obywatelskie przejawiaj¹ce siê w ca³ej mnogoci szczegó³owych
praw cz³owieka17.
P³ynnoæ granic katalogu wolnoci i praw cz³owieka pozwala osi¹gn¹æ
g³ówny cel, jakim jest wszechstronna ochrona praw istoty ludzkiej maj¹cych
swe ród³o w jej cz³owieczeñstwie. Prawa cz³owieka, w rozumieniu ogólnej
kategorii pojêciowej obejmuj¹cej zarówno wolnoæ decydowania cz³owieka,
jak i prawa do okrelonych wiadczeñ, s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z istot¹
ludzk¹, poniewa¿ s¹ niezbywalne, czyli nie mo¿na siê ich zrzec oraz nikt nie
mo¿e ich cz³owiekowi odebraæ. Prawa cz³owieka przynale¿¹ wiêc istocie ludzkiej niezale¿nie od aktów prawa pozytywnego18. Wspó³czenie respektowanie
praw cz³owieka uznawane jest za istotny warunek sprawiedliwego funkcjonowania ³adu pañstwowego. St¹d te¿ maj¹ one du¿e znaczenie przy projektowaniu konstytucji. Zachodzi tu koniecznoæ uzgodnienia prawa wewnêtrznego z miêdzynarodowym systemem praw cz³owieka, co poci¹ga za sob¹ nie
tylko wprowadzenie przepisów o okrelonym brzmieniu, ale tak¿e konsensus
wokó³ ustaleñ natury aksjologicznej19.
Systematyzacja teoretyczna wymaga ustalenia zakresu pojêciowego kategorii wolnoci i praw cz³owieka. Terminy te doæ czêsto przenikaj¹ siê
i bywaj¹ ze sob¹ ³¹czone. Podzia³ na wolnoci i prawa cz³owieka nie zawsze
jest ostry i w pewnych przypadkach trudno przeprowadziæ miedzy nimi wyrazisty podzia³20. Z punktu widzenia obywatela danego pañstwa mo¿na jednak¿e dokonaæ dok³adnego rozró¿nienia pomiêdzy prawem a wolnoci¹. Przyznanie obywatelom prawa oznacza, ¿e ustawodawca jest uprawniony do
dok³adnego uregulowania wszelkich przejawów korzystania z tego prawa.
16 B. Gronowska, Wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela, [w:] Z. Witkowski
(red.), Prawo konstytucyjne, Toruñ 2002, s. 103.
17 E. Zieliñski, Nauka o pañstwie i polityce, Warszawa 2001, s. 67.
18 M. Chmaj, Pojêcie i geneza wolnoci i praw cz³owieka, [w:] M. Chmaj, L. Leszczyñski,
W. Skrzyd³o, J. Z. Sobczak, A. Wróbel (red.), Konstytucyjne wolnoci i prawa w Polsce, t. 1:
Zasady ogólne, Zakamycze 2002, s. 11.
19 M. Piechowiak, Pojêcie praw cz³owieka, [w:] L. Winiewski (red.), Podstawowe prawa
jednostki i ich s¹dowa ochrona, Warszawa 1997, s. 10.
20 Zob. B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP,
Warszawa 2002, s. 27.
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Obywatele nie mog¹ przy tym wychodziæ poza przyznane im mo¿liwoci
dzia³ania. Oznacza to, ¿e prawo cz³owieka ma formê roszczenia do wiadczenia ustalonego w akcie normatywnym. Roszczenie to powstaje z chwil¹ wejcia w ¿ycie w³aciwej normy prawnej21. Prawa jednostki musz¹ mieæ oparcie w ustawie zasadniczej lub ustawach22. W przypadku zaistnienia sporu
pomiêdzy jednostk¹ a pañstwem obowi¹zek wskazania podstawy prawnej,
z której wynika dane prawo, spoczywa na jednostce. Pañstwo natomiast jest
zobowi¹zane do dzia³ania w okrelonej dziedzinie ¿ycia w celu zapewnienia
realizacji i ochrony praw przys³uguj¹cych jednostce23.
Znacznie szerszy wymiar ma wolnoæ. Opisuj¹c wolnoæ obywatelsk¹,
ustawodawca nie jest uprawniony do uregulowania wszelkich przejawów aktywnoci obywateli w danej sferze dzia³añ, a jedynie do zakrelenia granic,
których obywatelowi nie wolno przekraczaæ24. W okrelonych ramach obywatele maj¹ zatem nieograniczon¹ swobodê wyboru form i metod korzystania
z przyznanej im wolnoci25. Wolnoæ jednostki nie wynika z zapisów prawa
pozytywnego, prawo bowiem jej nie tworzy, a tylko okrela granice stosowania wolnoci. Jako kategoria niejednorodna zawiera ona zarówno sk³adnik
wolnoci od, jak i wolnoci do. Wolnoæ od zak³ada istnienie obszaru
autonomii jednostki, podkrela jej indywidualizm oraz prawo wyboru i jest
wolnoci¹ od grupy spo³ecznej, spo³eczeñstwa, pañstwa26. W sferze wolnoci
do pañstwo przyjmuje postawê aktywn¹, umo¿liwiaj¹c jednostce dzia³ania
poprzez stworzenie odpowiednich warunków i zabezpieczeñ27. Przyk³adem
wolnoci od bêdzie wolnoæ od przymusu przyst¹pienia do zwi¹zku zawodowego, wolnoci¹ do bêdzie choæby przeprowadzenie demonstracji bez obawy
o nara¿enie siê na akty agresji ze strony przeciwników.
21 M. Chmaj, Pojêcie i geneza wolnoci i praw cz³owieka, [w:] M. Chmaj, L. Leszczyñski,
W. Skrzyd³o, J.Z. Sobczak, A. Wróbel (red.), op. cit., s. 12.
22 W demokratycznym pañstwie prawnym kwestie dotycz¹ce wolnoci i praw jednostki s¹
regulowane aktami prawnymi ustanawianymi przez organy w³adzy ustawodawczej jako reprezentanta suwerena, czyli narodu, do którego nale¿y najwy¿sza w³adza w pañstwie. Wy³¹czona
zostaje w tej dziedzinie prawotwórcza aktywnoæ w³adzy wykonawczej, a jej zadaniem staje siê
jedynie wydawanie, zgodnie z upowa¿nieniem ustawowym, aktów wykonawczych do uchwalanych przez parlament ustaw.
23 W. Skrzyd³o, Konstytucyjny katalog wolnoci i praw jednostki, [w:] ibidem, s. 51.
24 Charakterystyczn¹ cech¹ wolnoci zapewniaj¹cych jednostce sferê woln¹ od ingerencji
pañstwa jest to, ¿e organy w³adzy pañstwowej maj¹ obowi¹zek powstrzymania siê od dzia³ania.
Ewentualna aktywna postawa pañstwa jest dopuszczalna jedynie w celu zabezpieczenia swobody dzia³ania jednostek (ibidem).
25 Realizacja wolnoci nastêpuje zatem bez koniecznoci uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu w³adzy pañstwowej. Zob. P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê, Warszawa 1998, s. 25.
26 B. Baczyñska, Granice wolnoci zgromadzeñ i stowarzyszania siê na podstawie orzecznictwa strasburskiego  wybrane zagadnienia, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz
(red.), Prawne aspekty wolnoci. Zbiór studiów, Toruñ 2008, s. 209.
27 Por. A. Redelbach, Prawa naturalne, prawa cz³owieka, wymiar sprawiedliwoci, Toruñ
2002, s. 90.
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W³aciwe rozumienie zasady wolnoci cz³owieka najlepiej charakteryzuj¹
nastêpuj¹ce fragmenty uzasadnienia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 18 lutego 2004 r. (P 21/02): Aspekt pozytywny wolnoci jednostki
polega na tym, ¿e jednostka mo¿e swobodnie kszta³towaæ swoje zachowania
w danej sferze, wybieraj¹c takie formy aktywnoci, które jej samej najbardziej odpowiadaj¹ lub powstrzymaæ siê od podejmowania jakichkolwiek dzia³alnoci [...]. Funkcja prawodawcy przy regulowaniu wolnoci jednostki nie
polega bowiem  co nale¿y z naciskiem podkreliæ  na ustanowieniu normy
zezwalaj¹cej na okrelone zachowania. Zasadza siê na wprowadzeniu zakazu
podejmowania dzia³añ, które utrudnia³yby podmiotowi danego prawa kszta³towanie swojego zachowania w okrelonej sferze, zgodnie z dokonanym przez
siebie wyborem.
Reasumuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y stwierdziæ, ¿e akt normatywny
dotycz¹cy wolnoci powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
 posiadaæ formê normy deklaruj¹cej wolnoæ, a nie kreuj¹cej;
 wyczerpuj¹co wymieniaæ ograniczenia wolnoci w formie nakazów, zakazów oraz sankcji za ich naruszenie;
 gwarantowaæ prawnie, instytucjonalnie i materialnie mo¿liwoæ realizacji
wolnoci w czêci nie podlegaj¹cej ograniczeniom oraz wykonalnoæ zakazów i nakazów.
Z kolei akt normatywny dotycz¹cy prawa osoby powinien:
 wymieniaæ przys³uguj¹ce prawa w formie normy kreuj¹cej;
 wyczerpuj¹co okrelaæ, kto, komu i co ma wiadczyæ;
 gwarantowaæ realnoæ wiadczenia, w tym tak¿e mo¿liwoæ jego dochodzenia przed organami s¹dowymi i administracyjnymi28.
Prawo oznacza zatem, ¿e jednostka mo¿e realizowaæ wszystko to, na co
jej zezwolono. Sfera poza granicami reglamentacji oznacza brak uprawnieñ29. Z kolei wolnoæ cz³owieka jest jego naturaln¹ zdolnoci¹ do podejmowania aktów woli i ich realizacji, która w warunkach ¿ycia jednostki
w spo³eczeñstwie podlega ograniczeniom w celu zapewnienia innym takiej
samej mo¿liwoci korzystania z wolnoci.

28 L. Winiewski, Prawo a wolnoæ cz³owieka  pojêcie i konstrukcja prawna, [w:]
L. Winiewski (red.), op. cit., s. 5859. Por. S. Wach, Administracyjno-prawne ograniczenia
wolnoci jednostki w Polsce, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), op. cit., s. 38.
29 Zob. M. Wyrzykowski, Granice praw i wolnoci  granice w³adzy, [w:] Obywatel  jego
wolnoci i prawa, Warszawa 1998, s. 59.
30 M. Zmierczak, Prawo  ograniczenie czy warunek wolnoci?, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz,
D. Wacinkiewicz (red.), op. cit., s. 1517.
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Wolnoci i prawa w ujêciu doktryn polityczno-prawnych
Typowe ujêcia relacji miêdzy wolnoci¹ jednostki a prawem na gruncie
doktryn polityczno-prawnych Thomasa Hobbesa, Johna Lockea oraz Jeana
Jacquesa Rousseau przedstawia Maria Zmierczak, wskazuj¹c na ich modelowe przedstawienie tej kwestii30. Hobbes uwa¿a³, ¿e naturalnym uprawnieniem cz³owieka jest wolnoæ, jak¹ ma ka¿dy cz³owiek, u¿ywania swej w³asnej mocy wedle swojej w³asnej woli dla zachowania w³asnej istoty, to
znaczy: swego w³asnego ¿ycia; i co za tym idzie wolnoci czynienia wszystkiego, co w swoim w³asnym s¹dzie i rozumieniu bêdzie on uwa¿a³ za najstosowniejszy rodek do tego zachowania31. Konsekwencj¹ takiego postêpowania
jest stan wojny wszystkich ze wszystkimi (stan natury) i dopiero powstanie
pañstwa i prawa gwarantuje jednostce pokój, w³asnoæ i bezpieczeñstwo.
Wolnoæ jako naturalne uprawnienie znika w wyniku umowy spo³ecznej,
poniewa¿ uprawnienie przyrodzone, naturalne, to znaczy naturalna wolnoæ
cz³owieka mo¿e byæ ukrócone i ograniczone przez prawo pañstwowe. Co wiêcej, celem ustanowienia praw jest nie co innego ni¿ takie w³anie ograniczenie, bez którego nie mog³o byæ pokoju. I prawo zosta³o wprowadzone
w wiecie nie dlaczego innego, lecz w³anie dlatego, by ograniczyæ naturaln¹
wolnoæ poszczególnych ludzi w ten sposób, i¿by nie mogli krzywdziæ siê
wzajemnie, lecz by mogli wzajemnie sobie pomagaæ i ³¹czyæ siê ze sob¹
przeciw wspólnemu wrogowi32. Wed³ug Hobbesa dopiero powstanie pañstwa
i poddanie siê prawu daje jednostce szansê na zachowanie ¿ycia, zarazem
jednak musi oznaczaæ ograniczenie wolnoci jednostki. Cel tego ograniczenia
jest oczywisty i utylitarny  bez niego nie mielibymy szansy na zachowanie
¿ycia i pokoju.
Argumentacja Lockea jest zupe³nie odmienna. Cz³owiek ma prawo do
wolnoci, rodzi siê wolnym, nie mo¿e siê sprzedaæ ani oddaæ w niewolê.
Konsekwencj¹ tej wolnoci jest wolnoæ osoby ludzkiej, wolnoæ w³asnoci,
któr¹ Locke uzasadnia³ tym, ¿e powstaje przez pracê ludzk¹, jest wiêc niejako przed³u¿eniem osoby ludzkiej, a tak¿e prawo do obrony tych i innych
uprawnieñ naturalnych. Pañstwo i prawo pañstwowe maj¹ za zadanie jedynie obronê tej wolnoci, poniewa¿ jest niedogodne byæ sêdzi¹ we w³asnej
sprawie33.
31
32
33

T. Hobbes, Lewiatan, Warszawa 1954, s. 113.
Ibidem, s. 237.
Zob. J. Locke, Dwa traktaty o rz¹dzie, Warszawa 1992. Ten typ rozumowania mo¿na
odnaleæ w XX wieku u F.A. von Hayeka, który wyranie stwierdza, ¿e zadaniem prawa jest
jedynie obrona wolnoci, ¿e w³aciwe normy prawne powinny byæ formu³owane wy³¹cznie jako
zakazy, poniewa¿ prawo nie mo¿e nam niczego nakazaæ, mo¿e jedynie zakazywaæ nam czynów
zabronionych ze wzglêdu na innych. Zob. F.A. Hayek, The Constitution of Libertyn, Chicago
1960, s. 106107.
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W ujêciu Rousseau wolnoæ jednostki mo¿liwa jest tylko w postaci wolnoci cywilizowanej, gwarantowanej jako udzia³ w woli powszechnej. Argument, ¿e w stanie natury istnieje tylko samowola, a nie ¿adna wolnoæ,
pos³u¿y³ temu filozofowi do stwierdzenia, i¿ jedyn¹ wolnoci¹, jaka zas³uguje
na to miano, jest wolnoæ polityczna na wzór staro¿ytnych, polegaj¹ca na
pos³uszeñstwie prawu bêd¹cemu wyrazem woli powszechnej. Filozof ten
uwa¿a³, ¿e realizacjê tak pojêtej wolnoci umo¿liwia wy³¹cznie pañstwo,
poniewa¿ w stanie natury mo¿liwa jest tylko wolnoæ przyrodzona, ograniczana si³ami jednostki, natomiast w pañstwie mamy wolnoæ spo³eczn¹,
chronion¹ przez prawo, za pos³uszeñstwo prawu, które siê sobie przepisa³o, jest wolnoci¹34.
Podsumowuj¹c powy¿sze pogl¹dy, nale¿y stwierdziæ, ¿e wolnoæ wed³ug
Hobbesa przys³uguje cz³owiekowi tylko w stanie przedpañstwowym (stanie
natury), potem jest ona ograniczona przez prawo i przymus pañstwowy  i to
jest warunek konieczny naszego przetrwania. Przeciwne stanowisko prezentuje Locke, który twierdzi, ¿e wolnoæ jednostki, a zw³aszcza poszczególne
uprawnienia wolnociowe (rights) przys³uguj¹ nam od urodzenia, a pañstwo
i prawa pañstwowe powsta³y i istniej¹ po to, ¿eby ich strzec35. Wed³ug Rousseau z definicji wolnoci wynika, i¿ polega ona na wolnoci politycznej, na
tym, ¿e oto podlegamy prawu, w którego stanowieniu mamy swój udzia³.
Rozwa¿aj¹c temat wolnoci i praw w ujêciu doktryn polityczno-prawnych, zwróciæ nale¿y uwagê na szko³ê prawa natury, której najg³oniejszymi
przedstawicielami byli Hugo Grocjusz oraz Samuel Pufendorf36. Domagali
siê oni respektowania przez w³adzê pañstwow¹ starszych od niej zasad. G³osili, ¿e cz³owiek jest powo³any do ¿ycia w wolnoci bêd¹cej pierwotnym stanem rodzaju ludzkiego. Celnie wyrazi³ to Roman Tokarczyk: prawa natury,
wczeniejsze od w³adzy pañstwowej, sytuowane s¹ ponad prawem stanowionym, okrelaj¹c zasadnicze jego zarysy i treci. Nie bêd¹ce rezultatem prawotwórczej dzia³alnoci pañstwa, podlegaj¹ jednak jego ochronie jako zespó³
z samej natury cz³owieczeñstwa nale¿nych jednostce uprawnieñ37.
Wed³ug Grocjusza, spo³eczeñstwo na drodze umowy tworzy w³adzê, co
nie oznacza jednak odebrania jednostkom wolnoci. Lud ma mo¿liwoæ okrelenia formy pañstwa, któr¹ bêdzie tworzy³, poniewa¿ swobodnie decyduje,
czy obdarzyæ legitymacj¹ jednostkê, czy te¿ grupê osób. Ludzie daj¹ w³adzy
pañstwowej pozwolenie na pewne niezbêdne dla bezpieczeñstwa ogó³u dzia34
35

J.J. Rousseau, Umowa spo³eczna, Warszawa 1966, s. 22.
M. Zmierczak, Prawo  ograniczenie czy warunek wolnoci?, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz,
D. Wacinkiewicz (red.), op. cit., s. 17.
36 Rozwa¿ania nad prawem natury nie rozpoczêli wspomniani XVII-wieczni filozofowie.
Koncepcje prawa natury zrodzi³y siê ju¿ w staro¿ytnoci w dzie³ach sofistów czy Arystotelesa,
zna³o je redniowiecze (np. w. Tomasz z Akwinu), a póniej równie¿ XVI-wieczne nurty reformacji.
37 R. Tokarczyk, Wspó³czesne doktryny polityczne, Lublin 1984, s. 279.
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³ania ograniczaj¹ce pierwotn¹ wolnoæ w rozs¹dnym zakresie38. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e wolnoæ jest pierwotna wzglêdem pañstwa oraz wzglêdem
praw pozytywnych, które s¹ uchwalane przez powsta³¹ na okrelonym etapie
rozwoju w³adzê, co oznacza, ¿e nie mog¹ one mieæ takiego znaczenia, jak
niezale¿ne od w³adzy pañstwowej prawa natury39. Andrzej Sylwestrzak
w kontekcie powy¿szych tez stwierdza, ¿e idea wolnoci, ugruntowana argumentem natury cz³owieka, sta³a siê podstawowym kryterium, wed³ug którego
oceniano racjonalnoæ i humanitaryzm konkretnych struktur politycznych40.
W siedemnastowiecznej Anglii John Milton, pisarz polityczny bêd¹cy sekretarzem antymonarchicznej rewolucji Olivera Cromwella, postulowa³ respektowania przez pañstwo prawa do ¿ycia, w³asnoci, wolnoci jako takiej, wolnoci
sumienia i wyznania, wolnoci s³owa i zakazu cenzury41. Podobne w swoim
wydwiêku by³y tezy Johna Lockea, postuluj¹ce roszczenia do ¿ycia, wolnoci
i w³asnoci dla ka¿dego cz³owieka. Locke pisa³, ¿e istoty ludzkie zazwyczaj
postêpuj¹ rozs¹dnie, kieruj¹c siê wskazaniami w³asnego rozumu, pod warunkiem wszak¿e, ¿e rz¹dz¹cy im nie przeszkadzaj¹. Rozum poucza ludzi, ¿e skoro
wszyscy s¹ równi i niezale¿ni, ¿aden nie powinien szkodziæ drugiemu, jeli
chodzi o jego ¿ycie, zdrowie, wolnoæ i mienie. Filozof ten wyranie odró¿nia³
wolnoæ od tworzonych przez w³adzê pañstwow¹ praw. Wed³ug niego ludzie
maj¹ tyle wolnoci, ile im pañstwo nie uszczupli swoimi regulacjami prawnymi.
Natomiast Jean Jacques Rousseau stan¹³ na stanowisku, ¿e ludzie
w umowie spo³ecznej zrezygnowali z pierwotnej swobody na rzecz wolnoci
obywatelskiej, genetycznie zwi¹zanej z pañstwem. W wyniku umowy spo³ecznej cz³owiek traci sw¹ naturaln¹ wolnoæ. Zyskuje natomiast wolnoæ obywatelsk¹, która jest uzale¿niona od pañstwa podobnie jak prawa obywatelskie,
co skutkuje, ¿e granice pomiêdzy tymi pojêciami trac¹ na ostroci. Zdaniem
Artura £awniczaka te dwa podstawowe ujêcia wolnoci do dzisiaj zachowa³y
wartoæ. Zwolennicy anglosaskiego podejcia nie maj¹ wiêkszych problemów
38 Koncepcja prawa natury g³osi³a, ¿e cz³owiek rodzi siê wolny. W myl tej¿e koncepcji
jednostka ludzka posiada nieograniczony zakres wolnoci. W wyniku umowy spo³ecznej rezygnuje z pewnej sfery wolnoci. Zob. J. Kowalski, Bur¿uazyjna i socjalistyczna koncepcja praw
i wolnoci obywatelskich, [w:] W. M. Góralski (red.), Prawa cz³owieka i ich realizacja w ustroju
socjalistycznym i kapitalistycznym, Warszawa 1979, s. 11.
39 Grocjusz wymienia³ cztery zasady prawa natury: 1) obowi¹zek nienaruszania cudzej
w³asnoci, 2) obowi¹zek wynagradzania szkód, 3) obowi¹zek dotrzymywania umów, 4) obowi¹zek ponoszenia kary z pope³nione przestêpstwa. Zob. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia
doktryn politycznych i prawnych, Poznañ 1994, s. 126.
40 A. Sylwestrzak, Wolnoci osobiste obywateli w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym, [w:] ibidem, s. 129.
41 Charakterystyczne dla Miltona jest rozró¿nienie wolnoci jako takiej od wolnoci do
czego. Ta pierwsza jest naturalna, nie potrzebuje uszczegó³owienia, stanowi wartoæ sam¹
w sobie. Ta druga ma charakter u¿ytkowy, s³u¿y realizacji konkretnych celów, jest postulatem
skierowanym do w³adzy, nosz¹cym nazwê wolnoci, lecz w rzeczywistoci odleg³ym od jej istoty.
Zob. A. £awniczak, Wolnoci i prawa cz³owieka w ujêciu konstytucyjnym, [w:] M. Jab³oñski
(red.), op. cit., t. I, s. 151.
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z odró¿nieniem wolnoci od prawa podmiotowego. Przedstawiciele szko³y
francuskiej zbli¿aj¹ te dwa pojêcia42.

ród³o wolnoci i praw cz³owieka
Przechodz¹c do opisu podstawy wolnoci i praw, warto przyjrzeæ siê
przepisom ustawy zasadniczej. Zgodnie z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ród³em wolnoci i praw cz³owieka
i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godnoæ cz³owieka43. Przepis
tego artyku³u nawi¹zuje do wspomnianego ju¿ prawnonaturalnego ujêcia
koncepcji wolnoci i praw cz³owieka44, które zak³ada, ¿e obok prawa pozytywnego, ustanowionego przez organy pañstwa, istnieje równie¿ prawo naturalne, które winno byæ respektowane przez prawo pozytywne45. Wed³ug koncepcji prawnonaturalistycznej norma prawna, która narusza elementarne
normy moralne, traci moc obowi¹zuj¹c¹46.
Konstytucyjne wolnoci i prawa nie s¹ traktowane jako akt w³adczy pañstwa, lecz przypisane zosta³y jednostce z uwagi na jej godnoæ osobow¹47. Stanowi ona w ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego rudymentarny element obiektywnego systemu wartoci kreowanego przez konstytucyjne wolnoci i prawa48.
W powszechnej ocenie (potwierdzonej orzecznictwem TK) godnoæ cz³owieka jest
p³aszczyzn¹ odniesienia dla systemu wartoci, wokó³ którego zbudowano Konstytucjê, z zarazem fundament ca³ego porz¹dku prawnego w pañstwie49.
Wed³ug Leszka Garlickiego poprzez art. 30 Konstytucji RP dokonuje siê:
1) otwarcie Konstytucji jako aktu prawa pozytywnego na zewnêtrzny
(nadrzêdny) porz¹dek prawnonaturalny;
42
43

Ibidem, s. 153.
Odwo³anie siê do godnoci cz³owieka znajduje siê równie¿ w preambule do Konstytucji
RP. Ustrojodawca wzywa wszystkich, którzy bêd¹ stosowali Konstytucjê, aby robili to, dbaj¹c
o zachowanie przyrodzonej godnoci cz³owieka, jego prawa do wolnoci i obowi¹zku solidarnoci z innymi. Zob. W. Skrzyd³o, Konstytucyjny katalog wolnoci i praw jednostki, [w:]
M. Chmaj, L. Leszczyñski, W. Skrzyd³o, J. Z. Sobczak, A. Wróbel (red.), op. cit., s. 47.
44 P. Sarnecki, Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
Przegl¹d Sejmowy 1997, nr 5, s. 13.
45 E. Kustra, Wstêp do nauk o pañstwie i prawie, Toruñ 1997, s. 9596. Zob. wyroki
Trybuna³u Konstytucyjnego z 15 listopada 2000 r. (P 12/99, OTK ZU 2000, nr 7, poz. 260)
i 7 stycznia 2004 r. (K 14/03, OTK ZU 2004, seria A, nr 1, poz. 1).
46 Wed³ug G. Radbrucha, kiedy norma prawna narusza podstawowe normy moralne i jest
jawnie niesprawiedliwa, przestaje obowi¹zywaæ. Skutkuje to tym, ¿e organy w³adzy publicznej
nie s¹ zobowi¹zane do jej stosowania, za obywatele do jej przestrzegania (s. 96).
47 E. H. Morawska, Prawa konstytucyjne cz³owieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej
a prawa podstawowe Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, Przegl¹d Sejmowy 2009, nr 1, s. 36.
48 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 23 marca 1999 r. (K 2/98, OTK ZU 1999, nr 3,
poz. 38).
49 Wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego z 4 kwietnia 2001 r. (K 11/00, OTK ZU 2001, nr 3,
poz. 54) i 20 marca 2006 r. (K 17/5, OTK ZU 2006, nr 30, poz. 30).
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2) ustanowienie podstawowej wartoci, determinuj¹cej proces wyk³adni
i stosowania ca³ej Konstytucji;
3) wyznaczenie systemu i zakresu szczegó³owych praw i wolnoci jednostki;
4) sformu³owanie podmiotowego prawa jednostki o odrêbnej treci prawnej50.
Ustrojodawca w art. 30 podkreli³, ¿e godnoæ cz³owieka, bêd¹ca ród³em
wolnoci i praw, jest przyrodzona51, tzn. cz³owiek nabywa godnoæ z momentem stania siê istot¹ ludzk¹, oraz przynale¿na ka¿demu z samego faktu bycia
cz³owiekiem. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e ustrojodawca nie rozstrzygn¹³ fundamentalnej kwestii: kiedy powstaje cz³owiek. Faktem jest, ¿e godnoæ posiadaj¹ wszyscy bez wyj¹tku i bez ró¿nic. Nabywaj¹c godnoæ, cz³owiek nabywa jednoczenie wolnoci i prawa. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e godnoæ
osoby ludzkiej nie wynika z wolnoci i praw cz³owieka, ale to wolnoæ i prawa
wynikaj¹ z godnoci cz³owieka.
Kolejn¹ cech¹ godnoci jest jej niezbywalnoæ. Wed³ug Wies³awa Skrzyd³o niezbywalnoæ oznacza, ¿e jednostka nie mo¿e zrzec siê godnoci52. Cecha
ta jest przypisana ka¿demu cz³owiekowi przez ca³e jego ¿ycie. Tak jak nie
mo¿na zrzec siê cz³owieczeñstwa, nie mo¿na równie¿ zrzec siê godnoci. Rozporz¹dzanie godnoci¹ nie przynale¿y do cz³owieka ani do organów w³adzy. Zachowanie siê w sposób nieodpowiadaj¹cy godnoci osoby ludzkiej czy te¿ w formach
jej uw³aczaj¹cych nie wp³ywa na pozbawienie czy ograniczenie godnoci53.
Analizuj¹c dalej art. 30 Konstytucji RP, wnioskujemy o nienaruszalnoci
godnoci ludzkiej. Zdaniem wspomnianego wy¿ej autora cechê tê nale¿y
traktowaæ jako zakaz pozbawiania godnoci, jak te¿ jej ograniczania przez
osoby prywatne, w³adze publiczne czy organy pañstwowe54. Inaczej mówi¹c,
nikt nie mo¿e nikogo pozbawiaæ godnoci ani ograniczaæ jej nawet w sytuacjach nadzwyczajnych55. Posiadaczami godnoci s¹ zatem równie¿ osoby
pozbawione praw publicznych czy ubezw³asnowolnione56.
Ostatnim elementem koncepcji godnoci jako ród³a wolnoci i praw cz³owieka i obywatela jest zobowi¹zanie wszystkich organów w³adz publicznych nie
50
51

L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003, s. 9.
Zob. P. Ba³a, Godnoæ jako ród³o praw i wolnoci cz³owieka w Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 r., [w:] T. Jasudowicz, J. Gierszewski, P. Zientkowski (red.), Z problemów
bezpieczeñstwa. Prawa cz³owieka, Chojnice 2012, s. 42.
52 Zob. W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2002,
s. 4243.
53 M. Chmaj, ród³o wolnoci i praw cz³owieka, [w:] idem (red.), Wolnoci i prawa cz³owieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 37.
54 Zob. W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 4243.
55 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 233 ust. 1, stanowi, ¿e ustawa okrelaj¹ca
zakres ograniczeñ wolnoci i praw cz³owieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyj¹tkowego nie mo¿e ograniczaæ wolnoci i praw okrelonych w art. 30.
56 Zob. K. Wojtyczek, Ochrona godnoci cz³owieka, wolnoci i równoci przy pomocy skargi
konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:] K. Complak (red.), Godnoæ cz³owieka jako
kategoria prawa, Warszawa 2002, s. 204.
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tylko do poszanowania godnoci, ale tak¿e do jej ochrony. Organy w³adzy publicznej musz¹ wiêc reagowaæ w ka¿dym przypadku, kiedy jest naruszana lub
³amana godnoæ cz³owieka, a nawet kiedy jest ona ograniczana57. Zdaniem
Marka Chmaja z analizy art. 30 Konstytucji RP wyp³ywa wniosek, ¿e przepis
ten jest norm¹ prawn¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu oraz nie mo¿na uwa¿aæ
go za jedynie deklaracjê programow¹ Konstytucji, okrelaj¹c¹ niesprecyzowane
cele oraz rodki ich realizacji58. Przyj¹æ nale¿y, ¿e art. 30 stoi na stra¿y godnoci
cz³owieka nie tylko porednio, ale ¿e mo¿na stosowaæ go równie¿ bezporednio59.

Podsumowanie
Terminy wolnoci cz³owieka oraz prawa cz³owieka, które potocznie
okrela siê mianem praw cz³owieka, nie posiadaj¹ ¿adnej legalnej definicji
w ¿adnym akcie prawa miêdzynarodowego60. Brak zdefiniowania posiada tê
zaletê, ¿e wywo³uje dyskusje wokó³ treci wolnoci i praw cz³owieka, co
skutkuje realn¹ mo¿liwoci¹ ich doskonalenia, redefiniowania, wprowadzania modyfikacji wynikaj¹cych z koniecznoci dostosowania do dynamicznie
zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci. Wartoæ takiego podejcia odzwierciedla elastycznoæ i otwarty charakter katalogu wolnoci i praw cz³owieka. Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ, ¿e ogólnie pojête prawa cz³owieka nie maj¹ ca³kowicie
wzglêdnego charakteru, gdy¿ ich istota oraz wartoci zasadniczo nie podlegaj¹ relatywizacji, nie budz¹ w¹tpliwoci. S¹ te¿ silnie zakorzenione w spo³ecznej wiadomoci i w aktach prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego zarówno na
poziomie pañstwowym, jak i miêdzynarodowym61.

57 B. Banaszak, Prawa cz³owieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Przegl¹d Sejmowy 1997, nr 5, s. 59.
58 M. Chmaj, ród³o wolnoci i praw cz³owieka..., s. 38.
59 Wynika to z art. 8 Konstytucji RP, który w ust. 2 stanowi, ¿e przepisy Konstytucji
stosuje siê bezporednio, chyba ¿e Konstytucja stanowi inaczej.
60 Niektórzy autorzy w zakres pojêcia prawa cz³owieka w³¹czaj¹ równie¿ materialne,
socjalne oraz kulturalne przes³anki osobistej niezale¿noci jednostki. S¹ te¿ tacy, co uwa¿aj¹, ¿e
prawa cz³owieka to prawa zawarte w konstytucjach poszczególnych pañstw, przys³uguj¹ce
wszystkim jednostkom podlegaj¹cym ich jurysdykcji, a zatem i cudzoziemcom. Niekiedy za
termin ten rozumiany bywa bardzo szeroko i odnoszony jest zarówno do wolnoci jednostki, jak
i do uprawnieñ bêd¹cych podstaw¹ ¿¹dania od pañstwa lub innego podmiotu okrelonego
dzia³ania. Obejmuje prawa uznane za naturalne i niezmienialne oraz te, w których dostrzega
siê wy³¹cznie wyraz woli pañstwa. W efekcie próba sformu³owania powszechnie akceptowanej
definicji praw cz³owieka wydaje siê skazana na niepowodzenie. Zob. Z. Kêdzia, Bur¿uazyjna
koncepcja praw cz³owieka, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1980, s. 9; J. Maritain,
Cz³owiek i pañstwo, Kraków 1993, s. 81; W. Sadurski, Mylenie konstytucyjne, Warszawa 1995,
s. 10; T. Jasudowicz, Zagadnienia wstêpne, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak,
M. Lubiszewski, R. Mizerski (red.), Prawa cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2005, s. 21.
61 A. Michalska, Prawa cz³owieka w systemie norm miêdzynarodowych, Warszawa  Poznañ 1982, s. 113.
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Summary
The concept, the essence and the source of freedom
and human rights
Key words: freedom and human rights, the constitution, legal doctrine, the state, dignity.

The fundamental document defining the status of the individual in the
countrys is constitution. One of the main tasks of the constitution is to
establish the relationship between the authorities of the State and its citizens. Guarantees of the rights and freedoms contained in the Constitution
are binding for both parties. They are a set of values that are protected by
all public authorities, and are guidelines for creating any legislation within
the state.
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The land as the object of family division
in an ancient Georgian law
The emergence of the family divorce is directly related disruption of
a large family institution. On the basis of the societys evolution, the process
of large families dissolution was becoming intensive in Georgia as well, as
evidenced by the fact that by the end of XIX century and beginning of XX
century the number of the large of families significantly reduced in all
regions of Georgia.
According to Sh. L. Montesquieu, The family is a certain form of proper1
ty , i.e. it is considered a family-owned movable and immovable property, as
usually, the first signs of private property were emerged in family itself. The
increasing process of large family disintegration and gradual replacement by
individual families was followed mainly by division  distribution of common
family property, which like all countries of the civilized world, substantially
changed the structure of the family in Georgia as well.
Hereby should also be noted that the property rights of large families on
movable and immovable property, such as land, house, mill, cattle and other
type property, was of a family-group nature, being considered the main
differentiating sign between a large and small family. Therefore, In conditions of such ownership purchase and sale of a land was possible only with
the joint agreement of all adult family members2.
This time I would like to draw your attention to the rules of the land
disposal in the large family division. This process, in turn, was related to
a number of socio-economic reasons, as after division of a large family, the
property was formed as independent, detached form of ownership in each of
them. The legal norms, related to family divorce and property distribution
1
2

Sh. L. Montesquieu, Mind of laws, Tbilisi 1994, p. 495.
T. Achugba, The families and family life in Adjara, Tbilisi 1990, p. 53.

116

Mariam Khoperia

and property distribution were regulated by relevant rules of customary law.
Family divorce, as well as resolution of other topical issues of family and
community life, was mainly based on the traditional folk law3.
Like many countries, the land in Georgia, the country with small territory, has always been the object of special attention out of all property objects.
By the ownership the land was divided into: the state, community, family,
and church-owned lands in respect of which the land was subjected to a variety
Legal regulations.
The most important type of a large family real estate was agricultural
lands. The lands of the aforementioned category in the mountainous regions
of Georgia were mainly located in the rural area, while some of them in the
form of small plots were scattered in the outskirts of the settlement areas,
on the slopes of nearby mountains and the forest line4.
In numerous acts that reached the present day three main types of the
family division of the property are noted: household, cattle, estates. For
example, in a 1731-year-old document there is mentioned division of the
estate between the brothers Mamulashvili, when the family communityowned facilities, cattle and inheritance lands was divided in equal shares of
brotherhood.
In the old days, when a large family was divided in Georgia, familyowned objects of all kinds were subjected to division; division of movable
things was solved relatively easily. Great attention was given to dividing
persons rights on a family real estate, especially on the land, division of
which was done in compliance with much more complex regulations.
This difficulty was determined by the prevailing view of society: the
ancestral land should be distributed among sons, because it must not appear
in ownership of the other family. By the customary law, all brothers, living in
a large family, were equal and got an equal share of the fathers inheritance.
Movable property was subjected to division as well as all endowment and
buildings-facilities. The land was equally distributed among all the participants, it was not allowed that only one co-owner took arable lands, the other
hay lands, the third one cattle, etc.
In most cases, co-ownership of the land plots among the owners was
determined by the actual non-division of the land. If the size of the land was
small, and the number of owners large, then in result of dividing there were
created small plots of land unfit for cultivation, which were losing all the
economic purpose and value. Therefore, in this case a co-owners of the same
family preferred collective ownership to division of the land5.
3
4
5

Ibidem, p. 99.
Ibidem, p. 52.
Ñâîä ìàòåðèàëîâ ïî èçó÷åíüþ ýêîíîìè÷åñêîãî áûòà ãîñóäàðñòâåííûõ êðåñòüÿí Çàêàâêàçñêîãî
êðàÿ, Òèôëèñ 1887, vol. 1, p. 168169.

The land as the object of family division in an ancient Georgian law

117

Sometimes, when a land division was not possible, they found a way out
in inter-comparison6 of the lands, in this case, the following circumstances
were taken into account:
1. The land is location-near or afar, land quality and its yield;
2. The fact that a land of already small area was difficult to be subjected
to partitioning,
3. Also, that By obtaining of any of its sharers enrichment of the newly
established family was expected7.
In this case, sharers were leaving it shared and such plots remained an
ancestral property and separate families and communities possessed and
used them on the basis of mutual agreement. Fruit garden, paddocks, summer pastures, forests, and sometimes, even hay or arable lands8.
Rural house without a land was rare. The house and family was integrally related with the land. Only a person owning a land could create
a separate independent family. By the customary law, a man was considered
to be the founder of the house, so the male heir had the advantage of a land
plot inheritance.
It should be also highlighted that the inheritance was equally distributed among the male successors. Although the resolution was applied only to
nobles, it is hard to admit that in the life of the peasants, who were the
founders and protectors of these customs, the elder brothers and younger
brothers rights were not established and the elder brothers had no advantages over younger ones9; and it seems that the associated advantages and
limitations do not exist. The principle of equal division is not followed, when
the inheritance is passed to the second range heirs or grandchildren. Grandfathers inheritance is divided among grandchildren, not per caput but by
sequence10, but by the late grandfathers sons. For example, if the deceased
peasant had two grandchildren from one son, and three grandchildren from
the second son, the inheritance is divided not into five, but two parts, so that
each grandchild of the one son gets a quarter of the entire inheritance, while
each grandchild of the other son gets only sixth part of it. As for the side-line
relative, we will not be able to answer how many or by what sequence they
get share.
According to the ethnographic materials, the families, which in dealing
the family property distribution did not need the interference of other persons and considered shameful others assistance in distribution of property,
6
7
8

T. Achugba, op. cit., p. 102103.
Ibidem, p. 110.
Ibidem.
9 See the edition of Þðèäè÷åñêîå Îáîçðåíèå.
10 As for the division of the inheritance by generations, the materials do not contain
direct instructions. Our conclusion is based on the examination of Mr. Nosovich, where he
describes sequence of the family land / profit use  The materials, vol. II, part 2, p. 274.
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deserved respect. However, there were some cases when a land division was
the apple of discord between certain communities and public entities11. In
this case, they say ironically that His matters are so bad that he needs
someone to make a deal, and invited mediators, Who had to be very prudent, in particular, in division of the family estate, arable and hay land, as
the lands differed from each other in quality and close or distant location as
well. In addition, the land of already small area was hard ?? to be subjected
to partitioning. Sometimes, when the land division was not possible, people
found a way out of in the land inter-comparison12, in which the plot and
position and its yield were considered.
In property distribution the earned land (So was called The land earned
with sweat) and the inherited or the ancestral lands were distinguished
separately. In division of the earned lands their shares received not only the
successor sons, but the older cousins, who with their labor also contributed
to the increase of the property13. Thus, the rights of disposal of the earned
property was applied to all the participants of the family community, as they
represented a new legal category of the family community.
A similar rule was in force in other nations and peoples of the Caucasus.
In one word, By the customary law, only men were considered to be direct
successors. The family-owned arable land and hay land, remaining without
a successor, were given to the community ownership. Other real estate (garden, mill, agricultural buildings) and movable assets were given into ownership of close relatives14.
According to the customs, a woman could inherit only the movable property from her father. The womans property rights on immovable property,
especially land, were limited even in her husbands family. The exception
was the widow, who may be a successor of not only sons and grandchildren,
but also of side-relatives and possess a land with ownership rights; if the
widow stayed at home and refused re-marriage, then she had the right to
use lands permanently, and if the widow married, she was losing all connection with her husbands family and rights to land. Thus, the deceased mans
widow, temporarily or permanently used the land, she had no other rights to
the land.
However, in the XIX century, there have been some exceptions. For
example, according to one of the Russian researchers (Nosovich), A daughter was given an equal share of her fathers land after marriage15. In one of
the regions of West Georgia, namely, in Ozurgeti province, since the XIX
11
12
13
14
15

Ñâîä ìàòåðèàëîâú..., p. 93.
T. Achugba, op. cit., p. 102103.
Ð.Ë. Õàðàäçå, Ãðóçèíñêàÿ ñåìåéíàÿ îáùèíà, Òáèëèñè 1960, vol. 1, p. 5455.
R. Topchishvili, Ethnography of the peoples of the Caucasus, Tbilisi 2007, p. 345346.
Ñâîä ìàòåðèàëîâú..., p. 839.
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century the sisters are not only heirs with their brothers, but even had the
advantage, as compared with the relatives of the lateral line. If the daughter
was the sole heir, she received the land as the heir in the form of dowry, but
in the case of marriage the land ownership was transferred to her husband.
This was confirmed by Mr. Nosovich: division of the fathers property among
daughters was also done on the basis of equity / equal share. According to
the custom, all the daughters were equal.
* * *
Thus, based on a review of historical and ethnographic materials and
Georgian feudal law we tried to show the main aspects of the land legal
regulation in family divorce. It can be concluded that:
1. The large family was a land owner. According to ethnographic data,
the family ownership on real estate was determined by the principle of
blood, and it belonged to the men of a family. Head of the family, without
which even minor details could not be resolved, in plain as well as the
highland regions, could not manage family lands individually. He was obliged to agree all issues related to the land with adult men in the family.
2. In the eastern region of Georgia (Kakheti), the family lands (The
garden, vineyard, vegetable garden), was equally divided among brothers,
also and cousins ??and nephews  the family members.
3. Unlike a large family, in an individual family, where lived only the
husband, wife and their children, since the head of the family was the
individual owner, the man-head of the family took decisions on family-owned
land individually.
4. Like the existing legal norms of civilized countries (I mean the Roman, Greek law) Georgian customary law clearly established the legal regime of the land in the family division, sharer subjects to the common land
and their shares, which clearly indicates the developed level of the Georgian
legal thinking.
Later, when the written memorials of law were created, the legislator
took decision in accordance with the actual situation, but also took into
consideration the ancient rules of the customary law.
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Summary
The land as the object of family division
in an ancient Georgian law
Key words: land, object, family, family division, property, ownership.

In the present article there is discussed objects of family division in
ancient georgian law. In Georgia land has always been the object of special
attention. By the ownership the land was divided into: the state, community,
family, and church-owned lands. The most important type of a large family
real estate was agricultural lands. Rural house without a land was rare. The
house and family was integrally related with the land. Only a person owning
a land could create a separate independent family. By the customary law,
a man was considered to be the founder of the house, so the male heir had
the advantage of a land plot inheritance.
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A few remarks on dynamic interpretation
To begin with I would like to present two simple examples, which will
serve as a good illustration of what I would like to focus. Although the first
example refers to a saying by word of mouth but it epitomizes the essence in
a right way.
Imagine two people speaking to each other. One of them says Lets go to
the cinema in the evening. The conversation takes place in the afternoon in
a cafe. One can suppose that the proposal can be understood to be an
invitation for spending a nice evening together, which seems to be a normal,
linguistic or literal meaning of the sentence above. Time has passed and the
circumstances have changed. Unmistakably the same proposal said by one of
the speakers when both of them are hopelessly wandering in the desert
would be understood not to be an invitation but rather a heart-lifting joke.
And the third situation, one of the speakers fell seriously ill  lost both legs
and is bedridden. In the meantime personal relationships between both of
the speakers have considerably cooled. The same proposal Lets go to the
cinema in the evening, will be understood neither to be an invitation nor
a joke but rather a caustic remark or sneer.
The second example refers to a written text. Imagine a 14th century
legal document acknowledged to be a source of law. In the text the following
sentence is included: It is forbidden to mete out severe punishments. By
surprising coincidence, the document has maintained the legal force up to
the present time. What was written  (I mean) signs included in the text
 have remained unchanged but the character of severe punishments is not
the same. There is no whipping or stocking people now. What is the normal
meaning of severe punishment then?
As illustrated in the two simple examples above, what is the material
carrier of meaning has not changed. But the very meaning has diametrically
changed. Such a phenomenon based on referring to legal texts traditionally
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acknowledged by legal science (jurisprudence) is called a dynamic interpretation.
Marek Zirk-Sadowski properly explained a dynamic interpretation while
writing about transformation of Polish legal order after the collapse of communism: (a quotation) In 1989 there was no repeal of legal acts being in
force so far but it was assumed that in the first stage the body of law being
in force so far will be adopted to the requirements of the »rule of law state«
through its interpretation. A lack of a new constitution did not prevent the
Constitutional Tribunal and the judicature from specifying a body of principles of a democratic, »rule of law state« not formulated explicite anywhere
else. There is an adaptational approach which consists in introducing new
institutions and legal solutions to the Polish legal culture1.
I would like to come back to some examples. This time I have collected
some of them from judgements passed by the highest Polish courts  the
Supreme Administrative Court and the Constitutional Tribunal (Court). The
judgements will serve as a basis for further analysis of a dynamic interpretation.
In one of its judgements the Supreme Administrative Court took into
consideration the meaning of the word repair2. The complainants wanted
what they had done to be considered a repair as opposed to the experts
opinion from the revenue office. The conduct and action taken by the complainants consisted in levelling concrete surface, spreading and thickening
road-metal and sand embankment, and later putting paving stones 8 cm
thick. The Supreme Administrative Court concluded that the word repair
should be interpreted on a dynamic basis. There was a different character of
repair works in the past from that of now as there are modern methods for
road-building, new equipment is used and different costs are outlaid for such
works. Repair of road surface and petrol station area a few years ago would
have consisted in concreting, asphalting or doing make-do-and-mend works
on the road surface. Both economic progress and access to new technologies
have considerably changed the character of repair works of buildings and
roads.
The next judgment was delivered when Poland was not an EU member
state but was an applicant country3. The Constitutional Tribunal stated that
as Poland aimed to become an EU member state and was bound by the
Association Treaty that obligated an applicant country to harmonize their
1 M. Zirk-Sadowski, Interpretation and Understanding of Law in Poland after the EU
accession, [in:] S. Wronkowska (ed.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej,
Kraków 2005.
2 Judgment of the Polish Supreme Administrative Court from 1 March 1998, I SA/Wr
2915/98.
3 Judgment of the Polish Constitutional Tribunal from 28 January 2003, K 2/02.
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legal system with that of the European Union, efforts should be made at
legal interpretation based on common European standards (in the scope
subject to harmonization of law). The Tribunal stressed that interpretation
should be regarded not only as a recognized and effective tool for legal
harmonization and implementation but also as the cheapest and quickest
one. In this case there was a legal controversy over prohibition placed on
advertising alcohol. In particular, Article 20 of the Constitution of the Republic of Poland, including introduction of principles of economic freedom to
the Polish legal system, was subject to interpretation given by the Tribunal.
The content of the principle should be understood and based on EU law,
particularly in terms of limiting this freedom.
The Constitutional Tribunal fully referred to a dynamic interpretation in
another judgment, enacted with reference to already non-existent institution
 commonly binding interpretation4. But from the theoretical point of view
tribunals standpoint must be considered as still actual. The Tribunal pointed out that in the light of the principle of separation of power, the interpretation made by the Tribunal is not and cannot be tantamount to creating
legal norms but serves as a source for better and proper understanding of
the content of legal norms expressed in legislative regulations. A particular
regulation can either include one, unchanged normative content since it
came into force during the whole period of its obligation or its content may
change (it may evolve). The understanding of the text of the legal regulation
is not only indicated by its current version but also by the text of other
regulations impacting an understanding of the text under interpretation
(within the framework of a systematic interpretation), and also by nonlegislative markers such as accepted principles of interpretation, axiology lying
at the bottom of given legal order, aims and functions of given norms in the
context of current social, economic and cultural relationships and the like.
By way of comparison, to give a broader overview, I will discuss in short
how a dynamic interpretation is expressed in the legal literature. My discussion is based on some views presented by Jerzy Wróblewski, Michael P. Van
Alstine and William N. Eskridge5.
Firstly, a dynamic interpretation is connected with giving the meanings
of the terms acknowledged to be unclear and ambiguous. Secondly, a dynamic interpretation is often referred to in order to fill in the gaps. Thirdly, it
is indicated that a dynamic interpretation comes into play when interpretator examine the meaning of the text in such a way as to comply with an
4
5

Judgment of the Polish Constitutional Tribunal from 7 March 1995, W 9/94.
J. Wróblewski, Z. Bañkowski, N. MacCormick, The Judical Application of Law, Dordrecht 1992, p. 87131; M. P. Van Alstine, Dynamic Treaty Interpretation, University of
Pennsylvania Law Review 1998, no. 146/3, p. 687793; W. N. Eskridge, Dynamic Statutory
Interpretation, Harvard University Press 1994.
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understanding of the text not by the former legislator but by the contemporary one. And fourthly, a dynamic interpretation is given in order to state
the meaning of the term referring in the first place to interpretative directives other than linguistic ones. Wróblewski names such directives as functional ones. The directives enable to state the meaning of a term or expression
on the basis of a number of nonlinguistic indicators such as aims, functions
of legal regulations, moral belief, social situation or different cultural factors.
Taking into account what I have been writing  judgements about
a dynamic interpretation given by Polish courts and works written by legal
theorists, I would like to present my view of how I understand a dynamic
interpretation.
The Polish Constitutional Tribunal has expressly indicated that is not
authorised to create law, which results from a separation into legislative,
executive and judicial powers. According to the Tribunal, while providing an
interpretation even when at different times one obtains different results for
the same text under interpretation, one creates nothing. The view derived
from the legal literature does not negate that the obtained interpretative
result is something more than what is included in the text. A dynamic
interpretation should serve as a tool for filling in the gaps. There is also
a difference in meaning between the so-called linguistic and functional meaning. A functional interpretation takes precedence over a linguistic, literal
one. Generally, a dynamic interpretation is used in order to harmonize law
with an ever-changing context in a creative way, and adopt what was written
to and external and material world or the world of ideas. The resulting
interpretation shows what is not present in the text. The attitude seems to
be unpopular and unfashionable but I think that it is not for those who apply
law to consciously add something on their own to the legal content. There
are authorised institutions to create law. It is too excessive in terms of power
to settle disputes based on law and simultaneously decide about the law by
changing what was expressed by the proper institution. I would like to
adduce only one argument. As there are legal texts and regardless of what
they would include, the question is why legislative organs exist? Almost each
content can be derived from the text using available interpretative directives
regarded as integral to a dynamic interpretation, and the result can be
convincingly justified.
However, I do not claim that there is only one meaning ascribed to the
text for ever. I am of the opinion that the text read in different circumstances is understood differently. My approach is close to that of represented by
antiessentialism characterised by Stanley Fish as follows:
1) everything that is the subject of our interest and cognition is devoid
of the unchanged essence;
2) as there is no unchanged essence, it is impossible to reveal or capture it;
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3) sense and meaning depend on a given context in broad terms (they
depend on the whole body of the text in which a given expression or phrase
are interpreted, on other texts, on generally accepted moral views, and
finally on knowledge, to name only a few)6 .
A text in isolation and out of context proves meaningless as does a legal
text. The term cat does not indicate a small, furry, little animal. On an
a priori basis the term theft has nothing in common with the behaviour
usually named as a theft. Opposite approach must admit of the fact that
there is a secret dimension, lets say a dimension of meanings, where there
are ideal models of a cat or theft and there are names attributed to these
models.
A dynamic interpretation in this light can be regarded as a name for the
natural process of change in meaning by adopting it to a changing context.
The interpretation consists in identifying decisive circumstances in a proper
way and reading a given text while taking into account these circumstances
as a whole. Thus it is suggested that the name a dynamic interpretation be
replaced with an adaptational interpretation. A normal meaning of a given
term or expression will be that of as stated in a particular context available.
The process does not exclude meanings based on hypothetical contexts unavailable at a given time or place. In the case of a formal interpretation,
i.e. given by the court, such a play on the text should be however inadmissible.

Streszczenie
Kilka uwag o wyk³adni dynamicznej
S³owa kluczowe: wyk³adnia dynamiczna, wyk³adnia adaptacyjna, kontekst, znaczenie.

W artykule przedstawiono koncepcjê wyk³adni dynamicznej jako wyk³adni adaptacyjnej. Autorka omawia przyk³ady z orzecznictwa s¹dów i trybuna³ów, przedstawia pogl¹dy doktryny, a nastêpnie formu³uje w³asn¹ charakterystykê wyk³adni dynamicznej jako wyk³adni adaptacyjnej, zale¿nej od
kontekstu.

6 See S. Fish, Is There a Text In This Class, Harvard University Press 1980; idem, Doing
What Comes Naturally, Duke University Press 1990.
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La définition des instruments financiers
– le problème pratique et théorique
(cas de la Pologne et la France)
Autour de la notion d’instrument financier s’ordonnent les textes régissant le
domaine financier. C’est à partir de l’instrument financier que sont définis les
marchés. Cette notion, au cœur du droit financier, n’a pas été définie par les législateurs. Le législateur souhait d’une approche pragmatique transcendant les concepts et
se demande est le refus délibéré de conceptualisation. Le toneur de cette article laisse
à penser que la tentative de définition a échoué.

1. Le droit polonais
La transposition des textes européens a mis le législateur français et polonais
devant des choix de méthode: choix de l’énumération ou de la définition, choix de la
portée de la disposition retenue. La notion d’instrument financier devenant le cœur du
droit financier, on pouvait espérer que le législateur tenterait l’élaboration d’une définition. C’est pourtant la voie d’énumération qui a été préférée.
1.1. L’instrument financier
L’instrument financier a été une notion comprenant trop de catégories pour qu’il
soit permis de parler d’une seule définition unique et cohérente. La loi sur le circuit
public des valeurs mobilières a introduit la notion de l’instrument financier au dernier
amendement à la loi. Cette notion couvre les valeurs mobilières négociables, les
instruments de fonds d’investissement qui ne sont pas tous de valeurs mobilières, les
instruments du marché monétaire, les contrats à terme, les contrats forward relatifs
aux taux d’intérêt, les «swap» sur les action, les «swap» sur les taux d’intérêt, les
«swap» en monnaie étrangère ou bien les options d’achat ou de vente d’un des instruments financier, les droits patrimoniaux dont le prix dépend directement ou indirecte-
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ment des valeurs désignées quant au type de l’objet, des types déterminés de l’énergie,
des mesures et limites de taille de production ou bien des émissions de pollution
(instruments de marchandise dérivés). Les instruments financiers sont également d’autres instruments admis ou supposés l’être à la circulation sur le marché règlementé de
la République de Pologne ou un pays membre de l’Union Européenne.
Dans la loi sur la circulation des instruments financiers, sont énumérés les instruments financiers divisés en ceux qui sont valeurs mobilières et ceux qui ne les sont
pas. La notion d’instrument financier est donc plus large que la notion de valeur
mobilière. Ne sont pas instruments financiers les chèques et les traites malgré le fait
qu’ils soient des valeurs mobilières.
Vu une grande profondeur de la notion d’instrument financier et sa grande importance dans la pratique, il existe des idées qui présentent une approche semblable à la
notion de valeur mobilière où la difficulté résulterait des difficultés de qualification
des instruments financiers. Autrement dit, la définition satisfaisante d’instrument financier n’ayant pas été trouvée, le manque de définition homogène et unique de
valeur mobilière a été pris pour une situation normale1.
Les conséquences en sont compréhensibles dans la théorie mais dans la pratique,
elles signifient une diversité de définitions, de qualifications juridiques, d’autres droits
généraux applicables dans des cas similaires, incohérence et imperfection de droit
civil et de droit de comptabilité et ce qui en résulte, des difficultés de droit fiscal. Le
problème n’est donc pas de nature particulière.
L’innovation financière mène à un développement des instruments, et au cours
des dernières années, elle mène à la fondation de nouvelles organisations de marchés.
Nous avons souvent affaire à la négociation du prix d’instrument, la notion de l’instrument qui devient de plus en plus enigme2. Cette solution de marché devient alibi pour
le législateur qui pourrait toujours faire réculer le problème posé vers la nature ou le
fond d’instrument financier ce qui à la fin, ferait plutôt échapper à la recherche de la
solution du problème3.
Sans aucun doute, la pratique dévance la loi en matière d’instruments financiers,
d’où la liste d’instruments devenant leur définition est un exemple de solution pratique. Elle reflète également l’influence de tradition et expérience anglo-saxonnes sur
les marchés financiers. Faut-il donc considérer les traditionnelles conceptions législatives continentales écrites et basées sur les lois et codes comme des conceptions
soutenues par la loi européenne et pragmatique? L’idée d’assimiler certains instruments financiers comme p.ex. les instruments dérivés de valeurs mobilières se heurtent à des contradictions dans la pratique de comptabilité ou d’économie. C’est justement les conséquences de classement et non de qualification des instruments. La
1 H. De Vauplaine, J-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec 1998, p. 36, 1; M. Lemonnier, Les
modèles européens d’instruments financiers, Wolters Kluwer, 2011, p.13.
2 F. Peltier, Marchés financiers et droit commun, Banque éd. 1996, p. 21.
3 D.-R. Martin, Du titre et de la négociabilité, Dalloz 1993, Chroniques.
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situation ne chanage pas, même au niveau de droit européen qui s’intéresse sérieusement au problème mais qui ne le résout pas.
La conception de valeur mobilière est une conception plus ancienne et mieux
fondée par la doctrine que la conception d’instrument financier. La valeur mobilière
comme institution subit de l’hybridation permanente d’où viennent toutes les tentatives visant à en faire découler de nouvelles catégories. Ceci devient certainement une
base pour la suite de divagations.
1.2. L’instrument financier en approche économique
En économie, les instruments financiers deviennent l’outil à caractère monétaire
utilisé par les sujets publics et privés afin de créer la politique économique et sociale4.
Dans le contexte économique, les instruments sont nommés des engagements
financiers, pouvant devenir en conséquence les prestations patrimoniales des parties.
Pour l’émetteur – elles sont engagements, pour l’investisseur – les actifs5. Il est claire
que ce caractéristique ne s’applique pas à tout instrument et qu’il ne s’agit pas de
chaque instrument financier.
Une autre conception d’instrument financier se réfère à la transaction et à son
calcule. Les instruments expriment les engagements financiers des sujets par rapport
aux autres sujets. Pour les émetteurs, ils sont des passifs, pour les possesseurs – ils
sont composants des actifs. Il est donc proposé d’accepter les instruments financiers
comme contrats liés au paiement et acquisition des moyens financiers ainsi qu’une
garantie contre le risque financier dont l’objet sont les ressources financières6. Cette
différence entre définitions et théories impose de nombreuses remarques puisque les
notions de valeur mobilière et d’instrument financier ne sont pas sans équivoque et, la
réalisation des transactions – l’est.
La nécessité des précisions des notions juridiques ne vient pas de purisme juridique mais elle est une adaptation indispensable des notions générales aux actes administratifs et de droit civil en vue de régularisation des origines d’instruments et de
l’adaptation de ces actes aux lois comptables et fiscales à appliquer aux étapes finales
des transactions financières.
L’Etat réalise ses objectifs par l’intermédiaire des instruments financiers de caractères fiscaux ou de capitaux (impôts, taxes, obligations du Trésor, bon du Trésor),
monétaire (taux d’intérêt, taux de réserves obligatoires etc.). Dans le domaine monétaire, l’Etat dispose ou bien peut disposer de taux d’intérêt, taux de change, taux de
réserves obligatoires (en monnaies étrangères ou locales).
L’Etat influence les sujets économiques aussi bien grâce aux instruments financiers de contrainte qu’aux instruments financiers de marché.
4
5
6

S. Owsiak, L’essentiel de finances, PWE, Warszawa 2002, p. 297
B. Pietrzak, Z. Polañski, Les systemès financiers, PWN, Warszawa 1999.
J. Kud³a, Les instruments financiers, Key text sp. z o.o., Warszawa 2002, p. 12; J. Terray, Pour une
clarification juridique des instruments financiers, «RDBancaire et Boursier» 1987, no 1.
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Les sujets privés, institutions prêtant des services d’investissement, les institutions financières et autres semblables, disposent aussi des instruments comme les
provisions, marges, forfaits, crédits, prêts, taux d’intérêts etc. Les sociétés réalisent,
par l’intermédiaire des instruments financiers, les objectifs tels que la croissance du
capital actif ou d’investissement. Les autres instruments ont pour but les garanties et
les assurances de l’activité, la couverture des frais etc.
Les assurances sont un instrument de caractère socio-économique puisque selon
le type d’assurances, elle peuvent protéger contre les changements défavorables de la
situation sociale de pays. La situation est semblable dans le domaine de fonds de
retraite, dont le caractère d’instrument purement économique est, hélas, difficile
à prouver. Ces fonds réalisent en même temps la politique sociale.Une confirmation
de cette division est une précision des instruments et de règlements juridiques dans la
loi polonaise et le droit communautaire, même si les instruments présentaient des
traits semblables plus aux instruments économiques.
Les instruments d’investissement, forment encore une catégorie générale comprenant les instruments du marché monétaire, ou des marchés de capitaux7. Les instruments
financiers sont liés à des paiements, acquisition des fonds financièrs et assurances.
1.3. L’instrument financier dans l’approche juridique
La qualification légale des instruments financiers, de même que celle des valeurs
mobilières fait partie des analyses intellectuelles, où il serait à trouver des éléments
importants et suffisants pour faire absorber un phénomène par une institution légale
déjà existente. La loi sur la circulation des instruments financiers devient règlement
relatif aux instruments financiers. Le législateur polonais a introduit une liste d’instruments financiers en les précisant et en appliquant la division en instruments ordinaires
et instruments financiers de courtier. Dans le cadre d’instruments financiers sont
introduits, comme une catégorie d’instruments financiers à part, les titres participatifs,
jusqu’à présent inconnus dans la loi polonaise.
Sont instruments financiers les valeurs mobilières et n’étant pas valeurs mobilières, les parts dans les institutions d’investissement collectif, les instruments du
marché monétaire, les instruments à terme et d’autres instruments de comptabilité
équivalents, les «forward» sur taux d’intérêt, les «swap» d’actions, les «swap» sur les
taux d’intérêt, les «swap» sur les devises, les options sur les instruments financiers, les
options sur les taux d’intérêt, sur les devises, les options sur les options et d’autres
instruments financiers similaires estimables en monnaie. Ces instruments, à part les
valeurs mobilières, sont compris dans lesdits instruments financiers de courtier.
Comme faisant partie d’instruments financiers nous comptons également des
dérivés de marchandises et autres instruments s’ils sont admis à la circulation sur le
marché réglementé dans le territoire d’un pays membre ou si leurs démarches visant
à y être sont en cours.
7 K. Jajuga, T. Jajuga, Investissement. Instrument financier, risque financier, l’ingénierie financière,
PWN, Warszawa 2000, p. 17.
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Certaines catégories d’instruments sont exclues de la loi sur l’offre publique ce
qui signifie qu’elles peuvent être offertes dans la circulation publique et non à travers
une offre publique afin qu’elles s’adressent à plus de 100 personnes ou bien à un
destinataire non désigné, offre adressée en forme libre, comme information sur les
conditions d’acquisition des valeurs mobilières, devenant suffisant comme base pour
la prise de décision sur l’acquisition de telles valeurs mobilières. Les exclusions
s’adressent uniquement aux valeurs-instruments tels que valeurs mobilières de banque, certificats de dépôt, valeurs mobilières du marché monétaire à délai de réalisation – à partir du jour d’acquisition en circulation primaire – ne dépassant pas un an.
La définition légale de l’instrument fiancier dans la législation polonaise relative
à la comptabilité8 se réfère sans aucun doute au droit des obligations et, en particulier
au droit des contrats.
L’instrument financier est un contrat, qui entraîne la création des actifs financiers
chez une partie et l’obligation financière ou l’instrument de capitaux chez l’autre
partie. La conclusion d’un contrat doit faire naître des effets économiques précis, doit
contenir l’information sur la portée et le caractère de l’instrument, indiquer les
éléments importants pour le contrat comme le montant, le délai, le niveau de risque
pour les recettes ou les dépenses. L’obligation contenue dans le contrat peut être
conditionnelle ou inconditionnelle. Les éléments de l’instrument sont: le contrat en
forme écrite ou orale, la naissance des droits et d’obligation en forme d’engagement
ou d’instrument de capitaux. Le troisième élément, est la nécessité de présence des
éffets économiques concrètes.
L’instrument financier est considéré comme l’institution de droit d’obligations
puisqu’il est nommé contrat entre les deux parties reglant la dépendance financière.
Dans le sens de la loi comptable, l’ art. 3.1. point 23, est l’instrument financier le
contrat qui fait naître les actifs financiers chez une partie et les obligations ou l’instrument de capitaux chez l’autre partie à condition qu’il résulte du contrat des éffets
économiques indépendants de caractère inconditionnel ou conditionnel d’obligations.
Sur base de la loi comptable, ne sont pas considérés comme instruments financiers les
contrats de transmission des droits de valeurs mobilières jusqu’au temps de la conclusion du contrat de comptabilité de la transaction lorsque l’exécution de ce contrat
exige la délivrance des valeurs mobilières dans un délai précis, également en ce qui
concerne les valeurs mobilières dématérialisées, quand la transmission des droits de
valeurs mobilières a lieu. Au cours de la période entre l’achat et la vente des valeurs
mobilières sur le marché réglementé – à la Bourse des Valeurs Mobiliéres, ou bien sur
le marché bancaire, l’opération n’épuise pas d’éléments de la définition d’instrument
financier.
En plus, sont éliminés de la disposition susmentionnée également les réserves et
les actifs à titre d’impôt sur le revenu avec prorogation du délai de paiement, certains
contrats sur garanties financières, les actifs et les engagements à titre de programme
8

Loi du 27 mars 2002 sur comptabilité, J.des L. 76, nr du texte 694.
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pour salariés et aussi les contrats de fusion des sociétés de certains types, les contrats
imposant le devoir de paiement suivant les conditions climatiques, géologiques ou
autres facteurs naturels. Sont exclus de la catégorie d’instruments financiers sur base
de la disposition et IAS (International Accounting Standards) 32 et 39 des instruments
de capitaux tels que les parts délivrées ou émises par les sociétés, les options sur les
actions propres, les droits de souscription, les warrants ou les droits aux actions et
autres instruments s’ils deviennent les capitaux propres.
Les exclusions susmentionnées ne sont pas toujours conformes à IAS 39, d’où malgré
l’exclusion, il faut appliquer la législation susmentionnée tout en se basant sur IAS9.
Les dispositions de droit comptable règlent les questions d’instruments financiers
dans de différents domaines et suggèrent l’existence des instruments en forme d’obligations financières ou actifs financiers ou instruments de capitaux et en même temps,
ils exigent une comptabilité séparée pour les instruments ainsi approchés. Conformément à la loi sur la comptabilité, les actifs financiers comprennent les actifs
monétaires, les instruments de capitaux émis par d’autres sociétés mais également,
résultant du contrat le droit à réception des actifs monétaires ou bien le droit
à l’échange des instruments financiers avec une autre unité à des conditions avantageuses. Les conditions avantageuses signifient les moyens financiers obtenus ou bien
leur équivalent. Parmi les actifs monétaires étant les actifs financiers il y a entre autres
les moyens nationaux de paiement, les devises (les valeurs mobilières en monnaies
étrangères), les intérêts courus des actifs financiers, les intérêts détachés de la valeur
excédentaire au jour du bilan.
Les actifs financiers pour être qualifié comme tels doivent assurer l’actuel droit
à l’obtention des moyens financiers10.
Seront donc les actifs financiers les parts, les actions, les titres de créances. Dans
la classification des valeurs mobilières comprise à la loi comptable, nous nous servons
de la notion venant de la loi sur circuit public des valeurs mobilières.
Les obligations financières sont les obligations qui doivent être réglées par la
transmission de patrimoine financier du sujet ou bien par l’échange à un autre instrument financier tels que les actions ou les obligations propres. Les obligations financières sont des obligations de l’unité à des conditions potentiellement désavantageuses. Elles peuvent comprendre les instruments détachés de valeur négative le jour de
l’évaluation ou bien les titres propres de créances émis.
Les instruments de capitaux sont des contrats dont il résulte le droit aux biens de
l’unités restés après avoir satisfait ou assurer tous les créanciers mais aussi, les obligations de sociétés à l’émission ou à livraison des moyens de capitaux propres. Le sont
en particulier, les parts sociales, les options pour les actions, le droit de souscription,
les warrants, les droits aux actions, les obligations convertibles en actions. L’instrument de capitaux est un instrument à long terme. Il résulte des notions ci-devant que
9
10

p. 577.

J. Godlewska, Les instruments financiers, „Rachunkowoæ” 2002, nr 5, p. 14.
A. Helin, K.G. Szymañski, La comptabilité financière des sociétés des capitaux, Warszawa 2001,
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l’instrument financier fait associer la transmission, la délivrance ou la réception de
l’actif financier.
1.4. Les autres conceptions de l’instrument financier
Les instruments financiers ont été divisés, conformément à l’article 32 et 39 des
IAS en instruments primaires, instruments dérivés et instruments composés. Les instruments primaires, quoique non définis dans le règlement du Ministre des Finances
du 12 décembre 2001 relative aux principes particuliers d’admission, de méthodes
d’évaluation, de révélation et de manière de présentation des instruments financiers,
entraînent la création des droits et devoirs patrimoniaux. Font partie des instruments
primaires les instruments monétaires (dépôts, obligations, actions, prêts et créances),
les instruments non matériels – comme par exemple les traites payables en actions.
L’instrument monétaire, conformément aux IAS 32 art. 5, sont les actifs, les engagements financiers qui seront obtenus ou payés dans un délai précis. Il s’agit des obligations, des traites, des chèques, commercial paper, des placements à terme, des créances et des crédits.
En conséquence de la réalisation de l’instrument naissent des futurs payements
devenant le remboursement d’investissement pour l’ayant droit et, les frais – pour
l’émetteur. Un trait des instruments monétaires est le remboursement ou la dépense
d’un montant fixe.
Le législateur introduit la notion d’instruments combinés, comme étant une combinaison d’instruments primaires ou d’instruments primaires et dérivés, telle que, par
exemple, l’obligation convertible en actions qui est une valeur mobilière ou l’obligation de second type à l’option call considérée également comme valeures mobilières.
On appelle l’instrument combiné un contrat composé de l’instrument de capital et
de l’engagement financier ou de l’engagement d’un autre caractère. L’instrument
incorporé est défini de manière fonctionnelle puisque suite à l’incorporation des instruments, une partie ou la totalité des transferts monétaires du contrat change, de
même qu’aurait changé l’instrument incorporé.
Les instruments de substitution sont des contrats dont l’objet sont les marchandises telles que les contrats de marchandises à terme, les options et swaps prévoyant
pour une des parties le droit à comptabilité de l’engagement à travers les moyens
financiers ou les marchandises de la valeur déterminée.
Une évolution des notions dans les finances mondiales s’exprime par la conception des instruments financiers reflétant le comportement de l’investisseur vis à vis du
risque. Il est possible de classer les instruments financiers parmi les valeurs mobilières
de la seconde génération mais ceci est un classement qui embrouille l’image des
marchés financiers contemporain.
Le marché financier se divise en marché de financement et le marché d’instruments financiers. Le premier comprend les actions, obligations, valeurs du Trésor et
autre valeurs servant à satisfaire les besoins financiers des sociétés ou d’autres entités.
Le second comprend – comme le nom l’indique – les instruments servant au transfert
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du risque. Parmi ce genre d’instruments nous trouverons des instruments dérivés ou
bien les instruments d’underwritting.
Cette division proposée concernant le marché d’instruments de financement et le
marché d’instruments financiers est pragmatique bien qu’elle ne résolve pas tous les
problèmes liés au classification des valeurs mobilières contemporaines. Certaines
d’entre elles si situent entre l’instrument et le moyen de financement de l’entreprise.
Le droit de souscription qui n’a pas été réalisé est seulement un moyen potentiel de
financement et conformément à l’intention de sa naissance, sert à assurer les intérêts
des actionnaires actuels à couvrir le risque. Ce n’est pas sans raison que le droit
à souscription est nommé precurseur des instruments dérivés.
Les instruments financiers, en particulier les instruments dérivés sont divisables
selon le type d’engagement contenu, en instruments à engagement définitif et engagement conditionnel. Une autre division est celle résultant de la direction de risque,
s’agit-il d’un engagement pris ou d’une cession; les transactions sont donc divisées en
protectrices et spéculatives (quoique ces dernières signifient les transactions passées
en vue d’obtenir des bénéfices extraordinaires). Un autre trait des instruments est le
type et la valeur de l’actif primaire sur lequel l’instrument dérivé est basé. D’autres
traits ne sont plus de traits spécifiques mais porte bien sur la période déterminée de
réalisation ou de la date de réalisation, la possibilité de conclusion d’une transaction
adverse et de cette manière l’expiration des engagemments issus de la transaction, la
possibilité de livraison de l’instrument de base ou bien le remboursement de la
différence de prix nommé cash settelment. Le IASC (International Accounting Standards Committee) organisme chargé de favoriser l’emergence de règles comptables
globales définie les instruments dérivés, justement de manière fonctionnelle. Ils sont
la source des droits et devoirs et, servent à transférer le risque caractéristique pour
l’instrument de base (primaire). La valeur de l’instrument dérivé réflète les changements de valeur des instruments dérivés. Il est à observer également une relation
inverse.
En somme, il est possible d’en tirer la conclusion que l’instrument financier ne
sert pas avant tout à financer les besoins de l’émetteur ou du vendeur mais principalement à gérer le risque.
L’instrument dérivé bien qu’il figure comme valeur mobilière dans la loi sur le
circuit public des valeurs mobilières est défini dans le droit comptable et le droit
fiscal. Egalement, la loi sur les fonds d’investissement a introduit la notion des instruments dérivés conformément à la loi sur le circuit public mais elle a ajouté les
catégories de dérivés non-normatifs existant sur le marché organisé, dont le contenu
est ou peut être l’objet de négociations entre les parties (art. 2 point 19).
Le droit comptable se réfère clairement au risque qui est un élément fondamental
de la définition. La définition détaillée est présentée par la disposition relative aux
instruments financiers. L’instrument dérivé doit se caractériser par trois éléments: la
dépendance du changement de l’instrument de base (primaire), son acquisition n’entraîne petite dépense initiale ou bien la valeur nette de dépense est basse en compara-
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ison aux valeurs d’autres types de contrats, dont le prix dépend du changement des
conditions de marché, et le règlement aura lieu dans l’avenir11.
La typologie des instruments négociatiables peut se baser sur quelques autres
critères. Le premier c’est le rapport à la définition doctrinale de la valeur mobilière. Il
existe alors des instruments qui ont été créés par la division des valeurs mobilières
(p.ex. les actions avec le droit de vote, les actions sans droit de vote, les instruments
fusionnés ou convertibles en autres instruments et, à la fin ceux dont la définition se
base à l’omission de la définition de la valeur mobilière, bien que ces instruments
soient nommés valeurs mobilières malgré très peu de ressemblances aux valeurs mobilières (instruments dérivés). D’où, il est possible de parler des instruments financiers
de la première et seconde génération, le premier trait résulte du caractère, le second de
la forme. De même, il est possible de diviser les instruments en instruments primaires
et ensuite diviser les instruments primaires en ceux étant un combiné des instruments
classiques et dérivés. Les instruments de la troisième génération sont des transactions
classiques dérivées futures, forward, options, warrants, swaps, les instruments de la
quatrième génération sont les dérivés sur les dérivés.
Une autre tendance dans la typologie des instruments est l’apparition des instruments créés individuellement pour investisseur, en aboutissant même à la création
des instruments inaccessibles dans la réalité. En même temps naissent des instruments
standard qui deviennent une offre de masse pour investisseurs.
Un autre critère de la division des instruments financiers est plustôt de caractère technique. Il s’agit de la division en instruments de marché monétaire, de
capitaux et de devises étrangères, et parmi eux, en instruments à un taux d’intérêt fixe
ou variable ou bien en instruments à long, moyen ou court terme. Bien évidemment,
ces divisions ne seront pas toujours exactes et complètes puisque nous avons affaire à
une division du marché, et ce dernier s’inspire de la rapidité, du bénéfice, de la
sécurité de transaction et de négociabilité, des paramètres techniques et économiques
et non des définitions. Cependant, se référer à la définition semble parfois nécessaire,
en particulier dans des situations de conflict.
Ce qui caractérise les marchés financiers contemporains, c’est un changement des
fonctions des institutions financières. C’est l’investisseur qui donne le crédit et la
banque fournit les moyens à travers leurs placements sur le marché. L’élément de plus
grande importance sur le marché est la séparation du risque à court terme en investisseurs respectifs, toutefois, le risque à long terme reste transféré vers les banques en
forme des crédits garantis pour investissements à long terme.Cela implique alors le
type d’instrument utilisé. Avec ces instruments, l’investisseur obtient le taux d’ intérêt
plus avantageux qu’en cas d’apport à terme et une diversification des placements plus
grande.

11 M. Dusza, La compagne globale dans les monde des finances. Marché des capitaux 2002, „Bank
i Kredyt” 2002, nr 10; W. Tarczyñski, M. Zwolankowski, Ingénierie financière, Warszawa 1999, p. 38.
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A part la classification susmentionnée, il est possible d’admettre une division
des instruments par rapport à l’émetteur. Commercial paper ce sont des instruments
émis, en principe, par des emetteurs non-financiers tandis que l’instrument émis par
une institution financière s’appelle un certificat de dépôt (certificate of deposite). Face
à un manque de définition légale de l’instrument, cette division n’est toujours pas
confirmée en pratique.
Une autre manière de description de cet instrument type de marché que représente le commercial paper est son approche fonctionnelle, l’observation du développement des formes des créditer les sociétés – depuis le crédit jusqu’aux valeurs négociables (titres, instruments) de créances.
Le fond du développement des instruments financiers est une fuite des investisseurs des risques classiques liés au crédit d’investissement, en vue de sa deversification et son transfert à un autre sujet. Un passage du crédit à la valeur mobilière est un
phénomène significatif. La création du crédit négociable contenu dans l’instrument
possédant certains traits de valeur mobilière et permetant l’introduiction sur le marché
secondaire est un des aspects de sécurisation. La vente, la conversion du crédit d’investissement, la division de ses garantis sont des éléments entraînant la naissance d’un
processus de sécurisation largement compris.
Il faut souligner à la marge, que le développement de méthodes modernes de
financement fait forcer un changement de rôles des banques dans le monde financier
contemporain. Le rôle de financements directs diminue et celui de l’organisateur du
marché ou de l’intermédiaire augmente. La fonction importante du secteur bancaire
devient d’accorder des lignes de crédit garantis adaptées aux besoins du client ou d’autres formes de garanti de crédit lesquelles à part d’être un moyen de garantis hors bilan,
facilitent avant tout la négociabilité des instruments-mêmes, assez souvent détachés et
devenant un instrument séparé, lui-même également négociables sur le marché.
Une autre division des instruments digne d’être signalé est celle qui se réfère au
règlement de la transaction où les instruments remplissent les fonctions de paiement
puisqu’ ils sont fortement liés à l’argent. Il existe parmi ces instruments des crédit
documentaire, chèques et carte de crédit.Les instruments financiers qui satisfont la
demande d’argent sont: les salaires, les allocations, les prêts, les crédits, les dédommagements, les polices d’assurances, les bénéfices de placements etc. Ces instruments
financiers sont donc les instruments de financement.
Les instruments de placement ont pour but le bénéfice, une croissance de capitaux
investis. Il s’agit donc des actions, obligations et instruments dérivés de caratère
spéculatif. Les instruments à caractère d’impulsion sont des paiements, impôts et taxes
douanières. Le caractère de prix de l’instrument signifie remplir par cet instrument
une fonction de mesure de la valeur. Parmi les instruments de prix il est à distinguer
les instruments protecteurs et les instruments visant au bénéfice.
Les instruments financiers remplissent de différentes fonctions économiques. Il
y a parmi eux les instruments participatifs et les instruments de créance, les instruments satisfaisant la demande d’argent ou les instruments de garanti ou de règlement.
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Les divisions des instruments peuvent se référer au caractère de pouvoir résultant
de l’instrument, à la manière de sa création ou bien à la manière de l’arrivée du
bénéfice. Par rapport à l’émiteur – il existe des instruments indirects et directs.
Il existe également les instruments réels et les instruments non réels.
Bien évidemment, ces divisions ne sont pas toutes complètes et suffisantes puisqu’il existe de nombreux critères s’adressant aux différents marchés ainsi que de
nombreuses pratiques.
L’instrument financier est un produit du marché financier et c’est l’organisation
du marché qui joue un rôle important dans la formation des instruments oferts sur le
marché.

2. Les remarques relatives à la valeur mobilière et à l’instrument
financier dans le droit français
La notion de la valeur mobilière dans le droit français n’est pas une catégorie
uniforme, étant donné que chaque acte normatif impose à la notion une signification
relative.
2.1. Valeurs mobiléres
De manière générale, sont considérées comme valeurs mobilières les titres émis
par une société par actions transmis conformément aux procédures simplifiées de droit
commercial12. Ils représentent les droits des actionnaires ou des détenteurs. Les valeurs mobilières à fonctions de règlement telles qu’une traite ou un chèque – les effets
de commerce pris pour les dettes négociables conformément à la legislation de droit
civil lesquels ne peuvent pas être cotées à la bourse. Une traditionnelle discussion en
France, s’est limitée depuis longtems à une différenciation entre les instruments du
marché monétaire et les valeurs mobilières.
La loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales a octroyé aux valeurs
mobilières une définition purement déscriptive, qui a privilégié la forme de papier.
Dans ce cadre, le droit français indiquait deux catégories des valeurs mobilières: les
actions et les obligations. L’action est un document représentant une partie de capitaux
de la société qui rend possible en même temps la réalisation des droits et des engagements des actionnaires. L’obligation représente la part d’un emprunt et le détenteur de
l’obligation devient un donneur d’emprunt et non actionnaire de la société.
Le changement de catégorie est survenu à travers la détermination de la nature des
droits contenus dans les valeurs mobilières suite à la création des actions privées de droit
de vote, des certificats d’investissement, des valeurs mobilières transformées ou composées et des titres proches aux valeurs mobilières quoique ne l’étant pas par leur fond.
12 D.R. Martin, De la nature corporelle des valeurs mobilières (et d’autres droits scripturaux), Dalloz
1996, c.7.ch.; P. Le Cannu, L’amibiguité d’un concept négatif: les valeurs mobilières, «Bull. Joly» avril 1993,
p. 395.
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Grâce à la loi du 14 décembre 1985, on été introduites les valeurs mobilières
composées ou mixtes avec les règlements particuliers – les obligations soumises à la
conversion, les obligations convertibles et les obligations avec droit de priorité. Il est
apparu une tendance de changement d’approche de l’action ayant trait à un «délayement» de droit de vote considéré pendant très longtemps comme un attribut de base
de l’actionnaire.
La dématérialisation a certainement contribué à une réflexion concernant la notion de la valeur mobilière tout en aboutissant à une constation concernant des définitions traditionnelles de la valeur mobilière, en faveur de son évolution. L’article 94-II
de la loi n° 81–1160 du 30 décembre 1981 ainsi que le décret n° 83–359 du 2 mai
1983 ont entamé ce que les praticiens appelaient «dématerialisation» des titres.
Il a été introduit le principe que les titres des valeurs mobilières sont matérialisés
uniquement à travers l’inscription en compte nominatif de leur titulaire. C’est justement dans ces conditions là qu’il était possible de constater que la disparition d’un
porteur matériel de titre au porteur titulaire avait transformé les valeurs mobilières en
biens non matériels.
La France a adopté le concept de dématérialisation basant d’un côté sur le devoir
de déposer tous les titres disponibles chez un intermédiaire et, d’un autre sur l’incontournabilité de mécanisme défandant la conversion des titres inscrits en comptes créés
de nouveau sur un porteur en papier. En Belgique ou en Espagne, les valeurs
dématérialisées sont devenues une nouvelle catégorie des valeurs mobilières à côté des
titres ou porteur ou porteur titulaire. La France a choisi la dématérialisation qui
précise la manière des transaction et de possession des titres. La différence toujours
existante entre les titres nominatifs et les titres au porteur est ramenée à une précision
de l’organisme chargé de tenir le compte, l’émetteur ou l’intermédiaire financier agrée
qui assure à ses clients l’anonymat vis à vis de la société émettrice. L’inscription en
compte est comprise comme un moyen de réalisation de la «possession» des titres.
L’article 47 bis de la loi n° 83–01 du 3 janvier 1983 précise que le transfert de
propriété des titres (cotés) résulte de leur inscription en compte de l’acheteur. La
dématérialisation des valeurs mobilières est devenu pour ses auteurs uniquement une
modernisation et non un boulversement juridique s’adressant au transfert de propriété
doctrinal et à la législation française.
Les rapports entre les parties d’une transaction relative aux valeurs mobilières
sont réglés par les articles 1583 et 1591 du code civil français. La vente entre les
parties est effectuée et la propriété légalement acquise par l’acheteur du moment de
l’accord, en cas des titres cotés, du moment de la transaction à la bourse.
En France, les prescriptions légales relatives à la dématérialisation ont été introduites afin de permettre la suppression totale de l’anonymat des investisseurs vis à vis
des administrations fiscales. Indépendamment des questions fiscales, la réforme devait
être introduite afin de simplifier les opérations de gestion des valeurs mobilières et de
faire baisser les coûts de transactions. En France, la suppression de document papier
n’a jamais été remise en question bien qu’en 1986, l’impôt sur les fortunes fut abrogé,
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celui-ci ayant visé au contrôle des biens des sujets (avant qu’il soit réactivé plus tard
sous forme de l’impôt de solidarité sur la fortune).
Les valeurs mobilières et les différents instruments financiers deviennent l’objet
d’inscription en compte.
Le compte est tenu par l’émetteur si les valeurs mobilières sont en forme nominative, ou bien par l’intermédiaire financier agréé par le Ministre Français de l’Economie, des Finances et du Budget, si elles ont la forme au porteur. En pratique cela
signifie qu’il faut introduire la différence entre les comptes ouverts chez l’émetteur et
les comptes ouverts chez un intermédiaire financier, conformément à l’appellation
actuelle, les comptes dans une société de services d’investissement.
La jurisprudence française a confirmé que les dispositions relatives à la
dématérialisation ne transgressent pas de prescriptions générales concernant la vente
et en particulier celles qui soumettent la validité de la vente au contrat et plus
précisément au prix déterminé ou bien à déterminer se rapportant à l’objet de la vente.
D’un autre côté, une partie de jurisprudence civile a considéré les valeurs mobilières
comme objets désignés par un genre, pour lesquels le transmis des droits se fait
pendant l’individualisation. Finalement, l’individualisation a été considérée comme
une dernière étape de l’évolution des actes abstractifs, cette évolution issue des origines de l’idée des valeurs mobilières.
La loi n° 88–1201 du 23 décembre 1988 relative au fonds de placement collectif
a décrit la notion de valeurs mobilières comme – considérés comme valeurs mobilières pour l’application de la présente loi les titres émis par des personnes morales
publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui
confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de
créance général sur son patrimoine. Cette loi accorde la qualité de valeurs mobilières
aux participations à des créances dans des fonds d’investissement pendant que les
fonds de ce genre étaient privés de personnalité juridique.
Parmi les différentes conceptions de la valeur mobilière il y avait celles qui
prenaient pour critère la manière de financement – à long ou à court treme – ou bien
le type de clients auxquels la valeur mobilière était adressée. Aucune de ces conceptions n’est devenue universelle. Conformément à l’article 529 du code civil français
«sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour
objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou participations dans
les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie...» Mis à part le caractère de
la terminologie, il est certain que la désignation des valeurs mobilières peut se référer
uniquement aux effets mobilièrs.
La conception de la nature matérielle des valeurs mobilières à été anéantie pour la
valeur mobilière est devenue un porteur de droit, un acte écrit ne crée pas de droit
mais, tout simplement, le constate.
La loi du 30 décembre 1981 a renouvelé la discussion sur le caractère des valeurs
mobilières. Elle a permis de remplacer le document papier par l’inscription en comp-
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te. Cette inscription, différemment de la situation s’appliquant aux titres nominatifs
n’a pas lieu sur les porteurs matériels que sont les registres mais sur les porteurs
magnétiques. Dans ce sens, le caractère non-comptant des valeurs mobilières devient
plus universel, grâce aux procédures informatiques qui facilitent leur circuit et leur
dépôt, et, les droits de chaque détenteur résultent de l’inscription en compte.
A l’article 1er de la loi française n° 96–597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, dite loi MAF, figure la liste des instruments financiers mais la
notion des valeurs mobilières a été absente.
Trois institutions ont été en vigueur en France auparavant: les valeurs mobilières,
effets de commerce et titres de créances négociables. Une déscription des effets de
commerce a été esquissée dans la doctrine et elle a été négligée quant aux valeurs
mobilières et aux titres de créances. Les titres de créances constitués par la loi n° 85–
1321 du 14 décembre 1985, ont oscillé entre les valeurs mobilières et les effets de
commerce dont ils ne peuvent être totalement exclus.
L’article 19 de la loi n° 91–716 du 26 juillet 1991 décrit les titres de créances
comme les titres émis selon la volonté de l’émetteur, négociables sur le marché
règlementé où chaque titre représente une créance pour la période déterminée. Il
y avait parmi eux des certificats de dépôts, des bons de sociétés financières et institutions financières spécialisées et autres.
Conformément à la loi MAF, les titres participatifs sont les actions et autres titres
donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux
droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition. Dans ce cas, le
législateur prend en considération la négociabilité de droit de vote. Le caractère large
de la définition comprend naturellement tous les types d’actions indépendemment des
privilèges y attachées ou pas (actions ordinaires, avec priorité de dividende sans droit
de vote, certificats d’investissement et valeurs mobilières composées).
Aux titres participatifs n’appartiennent pas de titres destinés à être transformés en
titres participatifs, p.ex. les obligations convertibles. Tant que la transformation n’a
pas lieu, il sont les titres participatifs.
Les titres de créances dont chacun représente le droit à la créance délivré pour
l’émetteur sont négociables par l’inscription en compte ou par un transmis à l’exclusion des effets de commerce et de bon de caisse.
A côté des titres de créances, à côté des obligations de grande diversité figurent
les instruments du marché monétaire. Il y a également des titres de créances émis par
l’Etat, à savoir, les obligations de Trésor, les bons de Trésor, indépendamment du taux
d’intérêt fixe ou variable. Ainsi, les titres de créances lient tous les titres autres que les
actions, les certificats d’investissement et le droit de souscription d’actions.
Les instruments financiers à terme comprennent de nombreux types de contrats.
La loi dite MAF a indiqué que les instruments à terme pouvaient être basés sur tous
les titres, valeurs mobilières, indices ou devises dont également équivalents, qui rendent possible le paiement en monnaie. Les dérivés comprenaient les contrats à terme
avec intérêts, les contrat de type caps, floors, collars, Forwards Rate Agreements,
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contrat d’échange des intérêts ou des devises – swaps, les contrat à terme pour marchandises, contrat à option d’achat ou de vente d’instruments financiers et tous les
auteres instruments du marché à terme dont également les warrants. Dans la loi du 28
mars 1885 sur les marché à terme, abrogée par la loi dite MAF du 2 juillet 1996 il y
avait une classification semblable des instruments financiers. Toutefois, la loi dite
MAF ne s’est pas prononcée quant à la classification juridique des warrants. La
doctrine était perplexe quant à leur classification et l’installation éventuelle parmi les
valeurs mobilières.
2.2. Les instruments financiers
L’article 1er de la loi du 2 juillet 1996, codifié à l’article n° 211–1 du Code
monétaire et financier a disposé: «Les instruments financiers comprennent:
1) les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou
indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmis-sibles par inscription en
compte ou tradition;
2) les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fond commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription
en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse;
3) les parts ou actions d’organismes de placements collectifs;
4) les instruments financiers à terme;
5) et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents
alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers».
La réunion des instruments en quatre grandes catégories (le projet gouvernemental n’en comprenait pas moins de douze) aurait pu démentir l’abandon de l’effort de
conceptualisation si ces catégories avaient elles-mêmes été définies. Mais la rédaction
préconisée par le Sénat, intègre aux articles suivants, non des définitions des catégories citées, mais des énumérations du contenu de certaines d’entre elles. Ainsi, par
exemple, les instruments financiers à terme sont-ils énumérés à l’article n° 211–1, II
du Code monétaire et financier récemment modifié et les organismes de placements
collectifs, à l’article n° 214–1.
L’abandon de la notion de valeur mobilière au profit de celle d’instrument financier et la redéfinition des règles de forme, d’émission et de négociation des instruments à partir des différentes sous-catégories de l’article n° 211–1 du Code monétaire
et financier français pourraient faciliter la compréhension de la matière et l’articulation du droit des sociétés et du droit financier. L’ordonnance n° 2004–604 du 24 juin
2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions n’emprunte pas cette voie: préservant le concept de valeur mobilière sans tenter l’articulation avec la notion d’instrument financier, elle perpétue la difficulté13.

13 H. Le Nabasque, P. Portier, Les instruments financiers, (dans:) T. Bonneau (ed.), La modernisation
des activités financières, GLNJoly 1996, p. 27.
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Les Règles de marché harmonisées sous l’égide d’Euronext ne font aucune
référence à la notion de valeur mobilière. Elles nourrissent cependant utilement la
réflexion sur la catégorie juridique des instruments financiers14.
Ces règles tiennent en échec tout effort de conceptualisation de l’instrument
financier en créant au sein de l’énumération une catégorie «balai» composée de tous
titres négociables ou instruments dérivés pour lesquels, sous réserve de la Réglementation Nationale concernée, Euro-next peut décider qu’ils peuvent être négociés sur un
Marché d’Euronext. Autant dire que c’est l’aptitude à la négociation sur un marché
Euronext qui confère à l’instrument la qualité d’instrument financier, renversant la
proposition selon laquelle l’instrument définit le marché. Les entreprises de marché
s’octroient ainsi le pouvoir de déterminer, non seulement ce que l’on appelle les
instruments financiers «admis». mais plus généralement les instruments qu’il convient
de qualifier d’instruments financiers. Ce faisant, elles ne font qu’user de la liberté qui
leur est implicitement conférée par la loi: la formulation légale marque le caractère
non limitatif de l’énoncé et l’article n° 211-1, II, 6° du Code monétaire et financier,
incluant dans les instruments financiers à terme «tous autres instruments de marché à
terme», vise implicitement les instruments que les entreprises de marché estimeraient
pouvoir admettre aux négociations sur un marché à terme.
Les Règles de marché proposent une classification pertinente de ces instruments
en fonction de leur forme. Les instruments financiers sont regroupés au sein de deux
grandes catégories, la première comprend les «Titres». La seconde regroupe les «Instruments dérivés». Un effort de clarification de la matière pourrait utilement prendre
appui sur cette distinction: les titres financiers s’opposant aux contrats financiers.
Directive 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant les
marchés d’instruments financiers, dite «MIF» art. 4. 18) articule que des deux notions
passe par l’inclusion au premier de l’énumération des instruments financiers, des
valeurs mobilières définies comme : les catégories de titres négociables sur le marché
de capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que:
• les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de
sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs
d’actions;
• les obligations et les autres titres de créance y compris les certificats d’actions
concernant de tels titres;
• toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou
donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières,
à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à
d’autres indices ou mesures.

14

B. Oppetit. La notion de valeur mobilière, «Banque et droit» 1991, n° hors-série, p. 4.
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Conclusion
Les instruments financiers accentuent la convergence des conceptions des valeurs
mobilières aussi bien dans la dimension de réglementations polonaises et la doctrine
mais également une convergence des problèmes auxquels on se heurte lors de l’analyse des notions relatives au marché financier aussi bien en Pologne qu’en France. Cela
doit servir à souligner une continuité du procesus de rapprochement des réglementations juridiques des marchés financiers en Europe qui se produit non seulement dans
la pratique et dans l’organisation des marchés mais également dans la théorie légale.
La base économique commune servant à un point de vue commun n’est pas sans
importance, toutefois, une variété d’instruments financiers suggérerait la diversité de
chaque de ces marchés financiers nationaux.

Streszczenie
Definicja instrumentów finansowych  zagadnienia praktyki i teorii
(przyk³ad Polski i Francji)
S³owa kluczowe: instrument finansowy, instrumenty pochodne, prawo rynku finansowego, papiery wartociowe,
dematerializacja papierów wartociowych, kwalifikacja prawna, standardy rachunkowoci.

Rynki finansowe s¹ definiowane poprzez koncepcjê instrumentu finansowego. Pojêcie instrumentu jest bardzo istotne w prawie, choæ definicji instrumentu nie znajdziemy w prawie polskim czy francuskim.Ustawodawca radzi sobie z rosn¹c¹ rol¹ i liczb¹
nowych instrumentów na rynku poprzez tworzenie list instrumentów finansowych.
Rozdwiêk miêdzy praktyk¹ rynku finansowego a teori¹ prawa rynku instrumentów finansowych wskazuje na ci¹g³¹ potrzebê analizowania praktyki pod k¹tem istniej¹cych regulacji prawnych i wymaga pragmatycznego podejcia.
Tendencja jest charakterystyczna dla Polski i dla Francji, a proces ujednolicania
prawa i praktyki w Unii Europejskiej w zakresie organizacji rynku, praktyki rynkowej
i teorii prawa rynku finansowego staje siê powszechny.

Summary
Definition of financial instruments – theoretical and practical problems
(case of Poland and France)
Key words: financial instruments, derivatives, financial market law, securities, dematerialisation, legal, accounting standards, definitions, practice.

Financial markets are defined by the concept of a financial instrument. The
concept is a very important in law, although the definition of the instrument is not
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precise in Polish and French law. The legislature with the growing role and number of
new financial instruments in the market is creating lists of financial instruments more
than definition.
The gap between practice and theory of financial instruments, indicates the continuing need to analyze existing regulations and requires a pragmatic approach.
The situation is typical for Polish and France, so the unification of the law and
practice in the European Union in the space of organization, market practice and
theory of financial market law, it becomes common.
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Obowi¹zek uzyskania koncesji
na nadawanie programów telewizyjnych
a konstytucyjna wolnoæ s³owa
(studium jednego przypadku)
Koncesja na nadawanie programów telewizyjnych jest instytucj¹ powszechnie znan¹ na wiecie, jak te¿ doæ mocn¹ osadzon¹ w polskim porz¹dku prawnym1. Poszukuj¹c jej róde³ normatywnych, nale¿y w pierwszej kolejnoæ wskazaæ art. 54 Konstytucji, który z jednej strony zapewnia ka¿demu
wolnoæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji, jak te¿ zakazuje cenzury prewencyjnej rodków spo³ecznego przekazu i koncesjonowania prasy, z drugiej za dopuszcza obowi¹zek uzyskania
koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej2. Wprowadzenie
obowi¹zku uzyskiwania koncesji na prowadzenie dzia³alnoci radiowej i telewizyjnej w judykaturze i doktrynie nie jest uznawane za formê dopuszczal1

W Polsce koncesjê trzeba uzyskaæ tylko na pewne, cile okrelone rodzaje dzia³alnoci
gospodarczej. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z pón. zm.) koncesji wymaga: 1) poszukiwanie,
rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów oraz kopalin sta³ych objêtych w³asnoci¹ górnicz¹, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla, wydobywanie kopalin ze z³ó¿, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne sk³adowanie odpadów oraz podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla; 2) wytwarzanie i obrót
materia³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym; 3) wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesy³anie, dystrybucja i obrót paliwami i energi¹; 4) przesy³anie dwutlenku wêgla w celu jego podziemnego
sk³adowania; 5) ochrona osób i mienia; 6) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wy³¹czeniem programów rozpowszechnianych wy³¹cznie w systemie teleinformatycznym, które nie s¹ rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych; 7) przewozy lotnicze; 8) prowadzenie kasyna gry.
2 NSA w Warszawie w wyroku z dnia 28 czerwca 2005 r. (OSK 1733/04, LEX 179124)
stwierdzi³, ¿e art. 54 ust. 2 Konstytucji zawiera w sobie absolutny zakaz ustanowienia przez
w³adzê publiczn¹ cenzury prewencyjnej, ale ju¿ nie represyjnej w stosunku do prasy, potwierdzaj¹c wyra¿on¹ w art. 14 Konstytucji ustrojow¹ zasadê wolnoci prasy i innych rodków
spo³ecznego przekazu.
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nej cenzury represyjnej. System koncesyjny zak³ada dwa cele: reglamentacjê
dobra rzadkiego (zw³aszcza przy nadawaniu naziemnym) i ochronê podmiotów ju¿ istniej¹cych na rynku medialnym. Wprowadzenie obowi¹zku uzyskiwania koncesji motywowane by³o te¿ potrzeb¹ zapewnienia przez pañstwo
ochrony dziedzin szczególnie wa¿nych dla obywateli.
Przedmiotem prezentowanych tu analiz jest spór konstytucyjny zwi¹zany z praktyk¹ koncesjonowania dzia³alnoci medialnej. Spór, który zawis³
przed Trybuna³em Konstytucyjnym, zosta³ zainicjowany wnioskiem Rzecznika Prawa Obywatelskich (dalej: RPO, wnioskodawca), który podniós³ niezgodnoæ art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji3 z art. 224 i art. 54 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Zaskar¿ony art. 36 ust. 1 u.r.t. stanowi: W postêpowaniu o udzielenie
koncesji ocenia siê w szczególnoci:
1) stopieñ zgodnoci zamierzonej dzia³alnoci programowej z zadaniami
okrelonymi w art. 1 ust. 1 ustawy, z uwzglêdnieniem stopnia realizacji tych
zadañ przez innych nadawców dzia³aj¹cych na obszarze objêtym koncesj¹;
2) mo¿liwoci dokonania przez wnioskodawcê koniecznych inwestycji
i finansowania programu;
3) przewidywany udzia³ w programie audycji wytworzonych przez nadawcê lub na jego zamówienie albo we wspó³dzia³aniu z innymi nadawcami;
4) przewidywany udzia³ audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3,
w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2,
w programie radiowym lub telewizyjnym;
5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotycz¹cych radiokomunikacji i rodków masowego przekazu.
W opinii RPO5 art. 36 ust. 1 u.r.t. w czêci zawieraj¹cej zwrot w szczególnoci jest niezgodny z art. 22 i art. 54 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3
Konstytucji, które okrelaj¹ konstytucyjne standardy ograniczania wolnoci
dzia³alnoci gospodarczej i wolnoci s³owa, narusza bowiem nakaz zachowania formy ustawowej dla ingerencji prawodawcy w sferê konstytucyjnych
praw i wolnoci jednostki. Nie zawiera wszystkich materialnoprawnych przes³anek uzyskania koncesji, a u¿yty przez ustawodawcê zwrot w szczególnoci pozwala organowi koncesyjnemu na dowolnoæ w kszta³towaniu przes³anek nabycia koncesji. Otwarty katalog przes³anek co prawda zawiera
upowa¿nienie blankietowe dla tego organu, a tym samym wyznacza rzeczywiste granice konstytucyjnych wolnoci. Ponadto przepis art. 36 ust. 1 u.r.t.
3
4

Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 226 ze zm.  dalej: u.r.t.
Pomijamy problem zgodnoci art. 36 ust. 1 u.r.t. z konstytucyjn¹ wolnoci¹ prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP).
5 Zob. wniosek RPO z dnia 27 czerwca 2012 r. [online] <http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/
sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F931284528/K_29_12_wns_2012_06_27_ADO.pdf&syg=K%2029/12>
dostêp: 9 kwietnia 2014.
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stanowi podstawê prawotwórczej dzia³alnoci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT).
W sprawie tej jako uczestnicy postêpowania stanowisko zajêli Sejm6 oraz
Prokurator Generalny7. W przekonaniu Sejmu zaskar¿ony art. 36 ust. 1 u.r.t.
jest zgodny z art. 22 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, poniewa¿
kryteria oceny merytorycznej wniosków maj¹ charakter otwarty, bowiem
z istoty koncesji wynika uznaniowoæ takiej decyzji. Uznaniowoæ tê dodatkowo wzmacnia uprawnienie organu koncesyjnego do oceny merytorycznej
wniosków wed³ug kryteriów innych ni¿ wskazane w art. 36 ust. 1 u.r.t.
Wa¿ne jest natomiast, aby KRRiT dokonuj¹c tej oceny stosowa³a te same
kryteria wobec wszystkich podmiotów ubiegaj¹cych siê o nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. Pogl¹d taki znajduje odzwierciedlenie tak¿e
w orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyjnego. Zdaniem NSA organ
koncesyjny ma obowi¹zek wyczerpuj¹cego przedstawienia motywów decyzji
obejmuj¹cych kryteria, którymi kierowa³ siê oceniaj¹c fakty stanowi¹ce podstawê rozstrzygniêcia. W opinii S¹du ma to szczególn¹ wagê w sprawach,
w których wystêpuje kilka podmiotów  stron konkuruj¹cych o okrelone
dobro bêd¹ce przedmiotem reglamentacji administracyjnej. Decyzja organu
sprowadza siê wówczas do wskazania (wyboru) jednego z podmiotów  tego,
który w porównaniu z pozosta³ymi najpe³niej spe³nia kryteria przyznania
okrelonego dobra. S¹dowa ocena prawid³owoci tego wyboru bêdzie wiêc
ocen¹ prawid³owoci procesu porównania i wyprowadzenia z niego wniosków
przez organ rozstrzygaj¹cy sprawê (zob. wyrok NSA z dnia 25 listopada 2003 r.,
II SA 1794/2002). W tym kontekcie, u¿yty w art. 36 ust. 1 zwrot «w szczególnoci» nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e organ koncesyjny zobligowany
jest w pierwszym rzêdzie do oceny okolicznoci wymienionych w art. 36 ust.
1 pkt 15 u.r.t., ale powinien tak¿e braæ pod uwagê wszelkie inne okolicznoci, które mog¹ byæ istotne dla oceny zasadnoci wniosku o przyznanie koncesji (zob. wyrok NSA z dnia16 marca 2010 r., II GSK 336/09)8.
W opinii Sejmu zaskar¿ony przepis jest zgodny tak¿e z art. 54 ust. 1
w zwi¹zku z art. 31 ust. 1 Konstytucji, gdy¿ podstawowym za³o¿eniem
6 Zob. stanowisko Marsza³ka Sejmu z dnia 4 stycznia 2014 r. [online] <http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F1875148158/K_29_12_sjm_2013_01_04_
ADO.pdf&syg=K%2029/12> dostêp: 9 kwietnia 2014.
7 W opinii Prokuratora Generalnego teza RPO o otwartym katalogu przes³anek materialnoprawnych udzielenia koncesji jest nietrafna. Zosta³a ona oparta na b³êdnym odczytaniu
zakwestionowanej regulacji. Przede wszystkim zaznaczyæ trzeba, ¿e w tej regulacji jest mowa
jedynie o sposobie prowadzenia postêpowania dowodowego podczas dokonywania oceny merytorycznej wniosku o udzielenie koncesji, a nie o materialnoprawnych warunkach stanowi¹cych
podstawê nabycia publicznoprawnego uprawnienia do wykonywania koncesjonowanej dzia³alnoci w dziedzinie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych. Zob. stanowisko
Prokuratora Generalnego z dnia 19 marca 2013 r., s. 22, [online] <http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/
sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F-818248616/K_29_12_pg_2013_03_19_ADO.pdf&syg=K%2029/12>
dostêp: 9 kwietnia 2014.
8 Stanowisko Marsza³ka Sejmu z dnia 4 stycznia 2014 r., s. 1720.
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analizowanej procedury koncesyjnej, w sytuacji ograniczeñ technicznych, powinno byæ wy³onienie takiego nadawcy, który w najwy¿szym stopniu zapewni
swobodne formu³owanie i rozpowszechnianie pogl¹dów oraz informacji za
pomoc¹ emitowanych programów. Osi¹gniêcie tego celu jest mo¿liwe na podstawie istniej¹cej regulacji okrelaj¹cej zadania KRRiT. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przede wszystkim realizuje wartoci, o których mowa
w art. 14 i art. 213 Konstytucji. Znajduj¹ one swoje odzwierciedlenie tak¿e
w treci art. 6 u.r.t. W myl tego przepisu »Krajowa Rada stoi na stra¿y
wolnoci s³owa w radiu i telewizji, samodzielnoci dostawców us³ug medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter
radiofonii i telewizji«. W opinii Sejmu przywo³ywane przepisy ograniczaj¹
swobodê KRRiT i wyznaczaj¹ kierunek podejmowanych rozstrzygniêæ, w tym
tak¿e decyzji koncesyjnych. Nakaz »stania na stra¿y« wolnoci s³owa i samodzielnoci nadawców, a tak¿e nakaz zapewnienia otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji stanowi wiêc pierwszorzêdn¹ i najwa¿niejsz¹ dyrektywê merytorycznej oceny wniosków o przyznanie koncesji.
Z tak ogólnej normy wynikaj¹ inne szczegó³owe kryteria oceny wniosków
koncesyjnych. Zosta³y one sformu³owane w art. 36 ust. 1 u.r.t. i maj¹ na celu
zobiektywizowanie procedury wy³aniania najlepszego nadawcy. Przepis ten
w sposób otwarty ujmuje dyrektywy kwalifikowania wniosków stacji. Otwartoæ nie oznacza, wbrew twierdzeniu wnioskodawcy, ¿e KRRiT mo¿e kszta³towaæ dyrektywy kwalifikacji wniosków w sposób arbitralny i dowolny9.
Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18 lutego 2014 r., stwierdzi³, ¿e
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji [...]
w czêci zawieraj¹cej zwrot »w szczególnoci«, rozumiany w ten sposób, ¿e
ród³em uzupe³niaj¹cych wobec wymienionych w tym przepisie przes³anek
 od których spe³nienia zale¿y mo¿liwoæ uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drog¹ rozsiewcz¹ naziemn¹ w sposób cyfrowy
 mo¿e byæ wy³¹cznie przepis ustawy, jest zgodny z art. 22 i z art. 54 ust. 1
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji10. Tezy powy¿szego wyroku mo¿na
uj¹æ nastêpuj¹co:
Po pierwsze, wolnoæ s³owa gwarantowana art. 54 ust. 1 Konstytucji nie
ma charakteru absolutnego, a wiêc ustawodawca ma prawo stanowiæ wyj¹tki.
Warunkiem ich konstytucyjnoci jest zgodnoæ z zasad¹ proporcjonalnoci wyra¿on¹ w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ingeruj¹c w sferê konstytucyjnych praw
i wolnoci, ustawodawca jest zobowi¹zany m.in. do zachowania formy ustawy11.
9
10
11

Ibidem.
Wyrok TK z dnia 18 lutego 2014, K 29/12, OTK ZU 2014, nr 2/A, poz. 11.
Jak wynika z orzeczenia S¹du Najwy¿szego (Izby Cywilnej) z dnia 25 lutego 2010 r.
(I CSK 220/09, Legalis 356539), wolnoæ wypowiedzi to jedna z podstaw funkcjonowania spo³eczeñstwa demokratycznego, co potwierdza przepis zawarty w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP
oraz art. 10 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Jednak
wolnoæ ta nie ma charakteru absolutnego. W wyroku z dnia 11 sierpnia 2010 r. (I CSK 649/09,
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Z tym w³anie wymogiem wi¹¿¹ siê zarzuty stawiane we wniosku RPO.
Konstytucja dopuszcza expressis verbis ograniczenie wolnoci s³owa w formie
koncesji na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych (art. 54 ust. 2
Konstytucji). W wietle obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa organem koncesyjnym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jest to organ konstytucyjny,
któremu powierzono obowi¹zek gwaranta w³aciwego korzystania z wolnoci
s³owa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji
(art. 213 Konstytucji). Rozwiniêciem tak okrelonej funkcji ustrojowej KRRiT
jest art. 6 ust. 1 u.r.t., w myl którego: Krajowa Rada stoi na stra¿y wolnoci
s³owa w radiu i telewizji, samodzielnoci dostawców us³ug medialnych i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii
i telewizji12 .
Po drugie, Konstytucja przewidzia³a formu³ê koncesji jako sposób ingerencji pañstwa w wolnoæ s³owa w mediach telewizyjnych (radiowych). Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego koncesja to publicznoprawne uprawnienie
podmiotowe zwi¹zane z dostêpem do reglamentowanego rynku, na którym
koncesjonariusz, prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹, korzysta z rzadkiego dobra, jakim s¹ ograniczone zasoby czêstotliwoci13 . W zwi¹zku tym TK podkreli³, i¿ konstrukcja koncesji na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych opiera siê na uznaniu administracyjnym. A to oznacza, ¿e podmiot
ubiegaj¹cy siê o koncesjê nie dysponuje ¿adnym uprawnieniem publicznoprawnym, a jedynie korzysta z mo¿liwoci jej uzyskania. W tym kontekcie
organ w³adzy publicznej mo¿e zatem podj¹æ decyzjê o okrelonej treci, ale
nie musi; jest uprawniony, po dok³adnym zbadaniu stanu faktycznego
i prawnego (wniosku koncesyjnego), do wyboru jednej z dwóch dopuszczalnych mo¿liwoci prawnych14.
Po trzecie, Trybuna³ przyj¹³, ¿e art. 36 ust. 1 u.r.t. okrela pozytywne
przes³anki, których spe³nienie stanowi warunek sine qua non uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, a wyra¿enie w szczególnoci otwiera katalog tych przes³anek. I chocia¿ w ten sposób
wskazuje siê na niezamkniêty zbiór warunków materialnoprawnych uzyskania koncesji, nie powinno byæ to interpretowane w sposób pozwalaj¹cy na
LEX 798237) SN uzna³, ¿e art. 54 Konstytucji zapewnia co prawda wolnoæ wyra¿ania swoich
pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, ale nie rozumianej jako wolnoæ
do rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, naruszaj¹cych dobre imiê innych osób.
12 Problemy z faktycznym okreleniem kompetencji Rady mog¹ wynikaæ z braku precyzyjnie okrelonych relacji prawa do informacji oraz interesu spo³ecznego i samodzielnoci dostawców us³ug medialnych i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru
radiofonii i telewizji. Wiêcej: W. Dziomdziora, Komentarz do art. 6 ustawy do radiofonii
i telewizji, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, pod red. S. Pi¹tka, Warszawa 2014,
s. 8284.
13 Wyrok TK z dnia 18 lutego 2014 r., K 29/12, OTK ZU 2014, nr 2/A, poz. 11, s. 22.
14 Ibidem, s. 23.
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przywo³ywanie pozaustawowych kryteriów oceny wniosków koncesyjnych.
Luz decyzyjny, w jaki wyposa¿ona jest KRRiT, nie oznacza w opinii TK
pe³nej swobody w przyznawaniu koncesji. Stosuj¹c zaskar¿one uregulowanie,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie mo¿e naruszaæ praw podmiotowych
wnioskodawców wynikaj¹cych z innych przepisów, w tym w szczególnoci
z przepisów rangi konstytucyjnej. Krêpuj¹ j¹ zarówno przepisy o charakterze
materialnoprawnym, jak i przepisy procesowe. Oceniaj¹c z³o¿ony wniosek
koncesyjny w kontekcie mo¿liwoci uzyskania koncesji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dzia³a nie tylko na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy
o radiofonii i telewizji oraz innych przepisów zawartych w tej ustawie. Podstawê prawn¹ dzia³ania tego organu stanowi¹ tu tak¿e inne przepisy,
a w szczególnoci uregulowania zawarte w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.
 Kodeks postêpowania administracyjnego15. Innymi s³owy, KRRiT dzia³aj¹c
w ramach uznania administracyjnego, nie mo¿e postêpowaæ dowolnie. Arbitralnoæ tê ograniczaj¹ m.in. zasady równoci wobec prawa i jawnoci postêpowania. Ponadto KRRiT jest zobowi¹zana do zbadania i oceny stanu faktycznego sprawy z punktu widzenia przepisów prawa materialnego16. Na
Krajow¹ Radê na³o¿ono te¿ obowi¹zek rozpoznania wszystkich wniosków
w jednym postêpowaniu. Co istotne, decyzja koncesyjna musi pozostawaæ
w zgodzie z interesem spo³ecznym i s³usznym interesem obywateli. Taki stan
rzeczy gwarantuje wybór najlepszego wniosku. Jako ultima ratio nale¿y
wskazaæ art. 107 § 3 k.p.a., z którego wynika obowi¹zek uzasadnienia decyzji
administracyjnej. Nabiera on szczególnego znaczenia, gdy organ administracji  tak jak w badanej sprawie - przyznaje uprawnienie jednemu tylko lub
niektórym sporód podmiotów ubiegaj¹cych siê o nie, zw³aszcza je¿eli kieruje
siê przy ich wyborze w³asn¹ ocen¹ opart¹ na ogólnie ujêtych kryteriach17.
Po czwarte, Trybuna³ zbada³ praktykê stosowania zaskar¿onego przepisu. Ustali³, ¿e nie jest on stosowany przez KRRiT w sposób sprzeczny
z przepisami konstytucyjnymi. Uzna³, ¿e Krajowa Rada jako organ pañstwa
postêpuje zgodnie z konstytucyjn¹ zasad¹ legalizmu (art. 7 Konstytucji), a to
oznacza, ¿e dzia³a na podstawie prawa i zgodnie z prawem. W takim stanie
rzeczy brak regulacji upowa¿niaj¹cej Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji do
podjêcia okrelonego dzia³ania nale¿y uznaæ za równoznaczny z jego zakazem. Trybuna³ zaznaczy³ te¿, ¿e odmienne ustalenia w tym zakresie obligowa³yby do kontroli konstytucyjnoci kontrolowanego przepisu w brzmieniu
nadanym mu w praktyce.
Konkluduj¹c, TK stwierdzi³, ¿e zaskar¿ony art. 36 ust. 1 u.r.t., w czêci
zawieraj¹cej wyra¿enie w szczególnoci, nie pozostawia Krajowej Radzie
15
16
17

Ibidem, s. 25.
Por. wyrok NSA z 9 padziernika 2001 r., II SA 1075/01, LEX 51033.
Ibidem, s. 26.
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Radiofonii i Telewizji jako organowi administracyjnemu nadmiernego zakresu swobody i uznaniowoci i nie koliduje z konstytucyjn¹ zasad¹ legalizmu
(art. 7 Konstytucji). Rozstrzygniêcie to wpisuje siê w zasadê z³otego rodka.
Trybuna³ nada³ zakwestionowanemu przepisowi taki zakres normowania,
który pozwoli³ na utrzymanie domniemania jego konstytucyjnoci18. Bez w¹tpienia uznanie konstytucyjnoci art. 36 ust. 1 u.r.t., co do istoty, zas³uguje na
aprobatê, poniewa¿ ogranicza aktywnoæ TK, nie generuje luki w prawie
bêd¹cej skutkiem orzeczenia negatywnego, jak te¿ zachowuje w mocy ustawê
jako wyraz decyzji politycznej organu przedstawicielskiego.
Trybuna³ odczyta³ treæ regulacji zawartej w art. 36 ust. 1 u.r.t. bezporednio przez pryzmat normy prawnej wyra¿onej w art. 31 ust. 3 Konstytucji, a konkretnie przez nakaz zachowania formy ustawowej dla ingerencji
w sferê konstytucyjnych praw i wolnoci. Zasada dokonywania wyk³adni przez
pryzmat norm konstytucyjnych nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci. Naszym jednak zdaniem prokonstytucyjna wyk³adnia zastosowana w badanej sprawie
nie zdjê³a z art. 36 ust. 1 u.r.t. odium niekonstytucyjnoci. W okolicznociach
sprawy zawis³ej przed TK pojawia siê zasadnicze pytanie: Czy w kwestiach
dotycz¹cych wolnoci s³owa  fundamentalnych dla pañstwa i cz³owieka
 poszukiwanie konstytucyjnego kompromisu (utrzymanie wbrew logice domniemania konstytucyjnoci) jest w pe³ni zasadne? Czy z punktu widzenia
zasady wolnoci prasy i innych rodków masowego przekazu, do których bez
w¹tpienia zalicza siê telewizja, Trybuna³ nie powinien wypracowaæ szczególnej doktryny orzeczniczej, okrelaj¹cej nieprzekraczalne standardy ingerencji
pañstwa w wolnoæ s³owa?
Z lakonicznego stwierdzenia Trybuna³u zawartego w wyroku o sygnaturze K 4/06 wynika, ¿e art. 54 ust. 1 Konstytucji pozostaje w zwi¹zku z art. 14
Konstytucji, co w praktyce oznacza, ¿e gwarancja wolnoci s³owa wi¹¿e siê
z zasad¹ wolnoci prasy. Obowi¹zkiem za doktryny jest, zdaniem TK, wyjanienie istniej¹cych pomiêdzy nimi zale¿noci. W literaturze przedmiotu czêsto postrzega siê wolnoæ prasy jako synonim wolnoci s³owa19. Wolnoæ
s³owa jest jednak zakresowo szersza, dotyczy bowiem nie tylko treci przekazu, ale równie¿ sposobu wyra¿enia tego przekazu. W praktyce wolnoæ wypowiedzi (s³owa) stanowi gwarancjê realizacji tak¿e innych wolnoci, np. wolnoci uzewnêtrzniania przekonañ, wolnoci gromadzenia siê czy prawa udzia³u
w referendum.
Niezbêdnym elementem wolnoci wypowiedzi jest prawo do pozyskiwania i utrwalania informacji, ale obok tego istotne znaczenie ma prawo do ich
powielania i rozpowszechniania, czym zajmuj¹ siê media (w tym telewizja).
18 Zob. m.in. wyroki z: 24 czerwca 1998 r., K 3/98, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 52; 7 lutego
2001 r., K 27/00, OTK ZU 2001, nr 2, poz. 29; 20 stycznia 2010 r., Kp 6/09, OTK ZU 2010, nr 1/A,
poz. 3; 14 czerwca 2011 r., Kp 1/11, OTK ZU 2011, nr 5/A, poz. 41.
19 W. Sokolewicz, Prasa i konstytucja, Warszawa 2011, s. 66 i n.
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Rozwój rodków masowego przekazu os³abi³ pozycjê prasy drukowanej na
rzecz mediów elektronicznych (prasa online, radio i telewizja). S¹ to rodki
o du¿o szerszym zasiêgu, gwarantuj¹ce szybki i ³atwy w odbiorze dostêp do
wiadomoci. I choæ ka¿da z form dzia³ania mediów wp³ywa na odbiorców, to
jednak si³a ich oddzia³ywania jest ró¿na20.
Art. 54 ust. 2 Konstytucji dopuszcza mo¿liwoæ ustawowego wprowadzenia obowi¹zku uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej21. Nie oznacza to jednak obowi¹zku wprowadzenia wymogu uzyskania koncesji na dzia³alnoæ medialn¹. Ustawodawca mo¿e  np.
chroni¹c wa¿ny interes spo³eczny, jakim jest wolnoæ informacji  regulowaæ
tê dzia³alnoæ poprzez system zezwoleñ lub potraktowaæ prowadzenie stacji
telewizyjnej jak zwyk³¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (któr¹ mo¿na legalnie prowadziæ z momentem wpisu do ewidencji). Aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa
o radiofonii i telewizji w art. 36 wprowadza obowi¹zek koncesjonowania
i okrela przyk³adowe warunki, jakie musi spe³niæ podmiot ubiegaj¹cy siê
o koncesjê. Jak wynika z przywo³anego wczeniej wyroku NSA w Warszawie
z dnia 16 marca 2010 r., wyliczenie w przepisie art. 36 ust. 1 pkt 15 u.r.t.
przes³anek, które powinny zostaæ w szczególnoci poddane ocenie w trakcie
postêpowania, nie ma charakteru enumeratywnego. Oznacza to, ¿e w czasie
postêpowania nie mo¿e zostaæ pominiêta ¿adna z przes³anek wymienionych
w przepisie. Jednak nie tylko te przes³anki mog¹ staæ siê przedmiotem oceny.
Analizowany wyrok TK nale¿y naszym zdaniem rozpatrywaæ z dwóch
punktów widzenia. Pierwszy odnosi siê do KRRiT i wi¹¿e siê z zasad¹ legalizmu, drugi natomiast dotyczy gwarancji praw i wolnoci podmiotu ubiegaj¹cego siê o koncesjê. Trybuna³ Konstytucyjny, uzasadniaj¹c swoje rozstrzygniêcie, skoncentrowa³ siê w pierwszej kolejnoci na problemie legalizmu,
arbitralnoci i uznaniowoci KRRiT, za sama zasada legalizmu sta³a siê
20 Ewa Nowiñska uwa¿a, ¿e wprawdzie ró¿na jest si³a oddzia³ywania poszczególnych
rodzajów mediów, jednak¿e ka¿de z nich kszta³tuje we w³aciwy dla siebie sposób poziom
wiedzy, ocen i odczuæ swoich widzów, s³uchaczy czy czytelników. W zwi¹zku z tym pytanie
podstawowe jest nastêpuj¹ce: jak¹ rolê pe³ni¹ media, a przede wszystkim, czy rozumiej¹ odpowiedzialnoæ na nich ci¹¿¹c¹? Obserwuj¹c praktykê, ³atwo jest odpowiedzieæ na ostatnie pytanie: nawet jeli zdaj¹ sobie z niej sprawê, to niewiele z tego wynika dla ich dzia³añ.
E. Nowiñska, Media jako czwarta w³adza? Co na to prawo?, [w:] Media. W³adza. Prawo, pod
red. M. Magoskiej, Kraków 2005, s. 10.
21 Potwierdzenie tezy, ¿e wolnoæ s³owa (wypowiedzi) nie ma charakteru absolutnego,
znajdziemy chocia¿by w wyroku SN Izby Karnej z dnia 22 czerwca 2004 r. (V KK 70/04, Legalis
65338). S¹d Najwy¿szy orzek³, ¿e rozpowszechnianie nieprawdy nigdy nie realizuje idei wolnoci wypowiedzi i nie s³u¿y ¿adnej innej wartoci, a wiêc i obronie spo³ecznie uzasadnionego
interesu, bo czynienie z³a nie przysparza dobra. Nie oczekuje jej równie¿ odbiorca informacji,
skoro nie urzeczywistnia ona jego prawa do informacji rzetelnej, lecz lekcewa¿y go, dezinformuje i traktuje przedmiotowo. Nieprawda sprzeniewierza siê idei wolnoci wypowiedzi, deprecjonuj¹c sam¹ jej istotê. Inne rozumienie swobody wyra¿ania pogl¹dów (w tym prawa do krytyki)
wyra¿a³oby aprobatê dla sta³ego obni¿ania kulturowych standardów oraz redukcji poziomu
przyzwoitoci, wra¿liwoci i odpowiedzialnoci.
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myl¹ przewodni¹ uzasadnienia wyroku o sygn. akt K 29/12. Trzeba siê
zgodziæ z TK, ¿e s¹ to zagadnienia pozostaj¹ce w zwi¹zku z problemem
konstytucyjnym podnoszonym przez RPO. S¹ one jednak, w naszym przekonaniu, refleksem sporu dotycz¹cego wolnoci s³owa.
Przede wszystkim, w ocenie TK zwrot w szczególnoci oznacza, ¿e
KRRiT mo¿e odwo³ywaæ siê do innych ni¿ wymienione w art. 36 ust. 1 u.r.t.
przes³anek przyznania koncesji, pod warunkiem ¿e ich ród³em normatywnym
jest ustawa. Tak¹ przes³ank¹ jest równoæ stron w postêpowaniu koncesyjnym,
poniewa¿ wynika ona expressis verbis z kodeksu postêpowania administracyjnego. Inn¹ przes³ank¹ mo¿e byæ kierowanie siê interesem spo³ecznym, której
ród³em jest równie¿ k.p.a., itd. Przywo³ane kryteria maj¹ w gruncie rzeczy
charakter formalny, a nie materialny i odnosz¹ siê bezporednio do procedury rozpatrywania wniosków koncesyjnych. Okrelaj¹ sposób oceny wniosków,
tryb rozpatrzenia i przyznania koncesji. Trybuna³ s³usznie zauwa¿a, ¿e ograniczaj¹ one swobodê organu koncesyjnego i jego uznaniowoci. S³u¿¹ zobiektywizowanej postawie KRRiT w postêpowaniu administracyjnym, wyznaczaj¹c jednak¿e kierunek jego rozstrzygniêcia. Niemniej ani z sentencji, ani
z uzasadnienia nie wynika, i¿ jedynym i wy³¹cznym ród³em kryteriów oceny
wniosków s¹ normy kodeksu postêpowania administracyjnego. Trybuna³
w sentencji przyj¹³, ¿e ród³em uzupe³niaj¹cych przes³anek uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drog¹ rozsiewcz¹ naziemn¹ w sposób cyfrowy mo¿e byæ wy³¹cznie przepis ustawy, nie precyzuj¹c przy
tym, o jak¹ ustawê bezporednio chodzi. W tym w³anie upatrujemy s³aboci
wydanego wyroku.
Z punktu widzenia wolnoci s³owa oraz zasady wy³¹cznoci ustawowej,
powo³anej w sprawie jako wzorzec kontroli, nie chodzi tylko o to, by organy
dzia³a³y na podstawie prawa i zgodnie z prawem, ale o co wa¿niejszego
 o zasadê wy³¹cznoci regulacji ustawowej w celu ochrony jednostki przed
arbitraln¹ ingerencj¹ KRRiT w sferê wolnoci s³owa22. Wymaga ona zachowania formy ustawy dla ograniczania konstytucyjnych praw i wolnoci. Skoro ograniczenia mog¹ byæ ustanawiane »tylko« w ustawie, to kryje siê w tym
nakaz kompletnoci unormowania ustawowego, które musi samodzielnie
okrelaæ wszystkie podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolnoci, tak aby ju¿ na podstawie lektury przepisów ustawy mo¿na by³o wyznaczyæ kompletny zarys (kontur) tego ograniczenia. Niedopuszczalne jest natomiast przyjmowanie w ustawie uregulowañ blankietowych23 . Ponadto
wymaganie umieszczenia bezporednio w tekcie ustawy wszystkich zasadniczych elementów regulacji prawnej musi byæ stosowane ze szczególnym
22 Zob. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999, s. 110.
23 Zob. wyroki TK z: 12 stycznia 2000 r., P 11/98, Dz. U. nr 3 poz. 46; 5 lutego 2008 r.,
K 34/06, OTK ZU 2008, nr 1/A, poz. 2.
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rygoryzmem, gdy regulacja ta dotyczy w³adczych form dzia³ania organów
administracji publicznej wobec obywateli24. Naszym zdaniem przes³anki
przyznania koncesji (forma ograniczenia wolnoci s³owa) powinny expressis
verbis wynikaæ z ustawy. Nie powinny byæ one wyprowadzane przez KRRiT
z ogólnych przepisów ustawowych okrelaj¹cych zadania, funkcje i kompetencje tego organu.
Zaskar¿ony przepis  rozumiany w ten sposób, ¿e ród³em uzupe³niaj¹cych przes³anek koncesji mo¿e byæ wy³¹cznie przepis ustawy  nie rozwiewa
w¹tpliwoci konstytucyjnych RPO. Podmiot ubiegaj¹cy siê o koncesjê w chwili sk³adania wniosku nie dysponuje bowiem pe³n¹ wiedz¹ o wszystkich materialnoprawnych warunkach koncesji, jakie KRRiT mo¿e przywo³aæ w konkretnym postêpowaniu. Art. 36 ust. 1 u.r.t. nie pozwala na odtworzenie pe³nego
katalogu przes³anek, a wiêc wszystkich zasadniczych elementów regulacji,
poniewa¿ KRRiT, jakkolwiek ograniczona normami ustawowymi, mo¿e przywo³ywaæ inne materialnoprawne warunki koncesji25. W takim stanie rzeczy
ustawodawca de facto scedowa³ na KRRiT wy³¹czne uprawnienie do ustalenia innych kryteriów, wed³ug których maj¹ zostaæ ocenione wnioski podmiotów ubiegaj¹cych siê o prawo nadawania programów radiowych i telewizyjnych w konkretnej procedurze. W dyspozycji Krajowej Rady znajduj¹ siê
wiêc dwie sprzê¿one ze sob¹ kompetencje: pierwsza  do wy³onienia oferty
i przyznania koncesji, a druga  do okrelenia katalogu ustawowych kryteriów oceny z³o¿onych ofert. W tej sytuacji istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
podstaw¹ przyznania lub nieprzyznania koncesji mog¹ byæ przyczyny niemaj¹ce zwi¹zku z gwarantowan¹ konstytucyjnie wolnoci¹ s³owa, a zastosowane
przez KRRiT ustawowe kryteria oceny nie wy³oni¹ stacji, która stanowiæ
bêdzie platformê do wyra¿ania szerokiego spektrum pogl¹dów i informacji.
W konsekwencji korzystanie z gwarantowanej konstytucyjnie wolnoci s³owa
w zakresie, w jakim odnosi siê do tworzenia i dzia³ania mediów, mo¿e byæ
uzale¿nione od spe³nienia wymogów ustawowych przywo³ywanych przez
KRRiT a casu ad casum, co nie znajduje uzasadnienia w treci art. 54
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. W konsekwencji art. 36 ust 1 u.r.t.
czyni procedurê koncesyjn¹ tajemnicz¹ i zawi³¹ jak labirynt dla wnioskodawców, gdy¿ Krajowa Rada mo¿e w konkretnym postêpowaniu przywo³ywaæ
inne, uzupe³niaj¹ce przes³anki przyznania koncesji  z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e musz¹ mieæ one ród³o w ustawie.
Podsumowuj¹c, wolnoæ s³owa jest prawem politycznym pierwszorzêdnym dla demokracji, co wyranie podkrela Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzecznictwie, wymagaj¹c wyliczenia istotnych elementów regulacji praw24
25

Zob. wyrok TK z dnia 25 maja 1998 r., U 19/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 47.
Por. L. Garlicki, Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci.
Komentarz, t. 1, Warszawa 2010, s. 618 i n.
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nych w ni¹ ingeruj¹cych. Zwa¿ywszy, i¿ korzystanie z wolnoci rozpowszechniania opinii i informacji za pomoc¹ radia i telewizji uzale¿nione jest od
spe³niania warunku, jakim jest pozytywna ocena merytoryczna wniosku koncesyjnego przez KRRiT, kryteria merytorycznej oceny wniosku musz¹ byæ
okrelone w sposób zamkniêty w ustawie. Nie wystarcza, aby mia³y one
ród³o ustawowe. Tym warunkom zaskar¿ony przepis nie czyni zadoæ,
a zatem mo¿na uznaæ, ¿e art. 36 ust. 1 u.r.t. jest niezgodny z art. 54 ust. 1
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Summary
The obligation to obtain a license for television broadcasting
and the constitutional freedom of speech (one casestudy)
Key words: freedom of expression, broadcasting act, The National Council Of Radio Broadcasting and Television, the receipt of a permit for the operation of a radio or television station, Judgment of the Constitutional Tribunal.

There is no freedom of speech without the freedom of media. In Polish
law system the freedom of speech is guarantee in The Constitution in 1997,
according to which everybody has freedom to hold opinions and to receive
and impart information and ideas. Polish Constitution provides that
statutes may require the receipt of a permit for the operation of a radio or
television station.The Polish TV broadcasting market is supervised by the
KRRiT (National Broadcasting Council of Poland) which grants broadcasting
licenses and supervises the operations of Polish TV broadcasters. In this
article we analyze the legal consequences of a dispute concerning the procedures for granting concessions by KRRiT.
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Dostêp s¹du do informacji objêtych tajemnic¹
bankow¹ w postêpowaniu cywilnym
Zagadnienia dostêpu do informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ w toku
s¹dowego postêpowania cywilnego maj¹ bardzo istotne znaczenie praktyczne.
Chocia¿ informacje te stanowi¹ chronion¹ prawem sferê prywatnoci poszczególnych jednostek1, to ich ochrona nie ma charakteru bezwzglêdnego.
Ustawodawca uzna³, i¿ istniej¹ wartoci, którym przyznaæ nale¿y priorytet
przed ochron¹ jednostkowych interesów klientów banków i da³ temu wyraz
w przepisach umo¿liwiaj¹cych wybranym podmiotom uzyskanie informacji
objêtych tajemnic¹ bankow¹. Preferowane wartoci, o jakich mowa, to m.in.
cywilnoprawna ochrona dziedziczenia i rodziny. W niniejszym artykule poruszone zosta³y zagadnienia dotycz¹ce sytuacji, w których s¹dy w postêpowaniu cywilnym mog¹ ¿¹daæ informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹, a banki
maj¹ obowi¹zek informacje te udostêpniæ.

Granice przedmiotowe oraz podmioty zobowi¹zane
do zachowania tajemnicy bankowej
Obowi¹zek zachowania tajemnicy bankowej na³o¿ony zosta³ przez art. 104
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe2. Zgodnie z tym
przepisem bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których porednictwem bank wykonuje czynnoci bankowe, s¹ obowi¹zane zachowaæ tajemnicê
bankow¹, która obejmuje wszystkie informacje dotycz¹ce czynnoci bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy,
1 Szerzej na ten temat: A. Jurkowska, Tajemnica bankowa jako rodek ochrony prawa do
prywatnoci, Gdañskie Studia Prawnicze 2005, nr 13, s. 220236.
2 Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm., dalej: pr.bank.
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na podstawie której bank tê czynnoæ wykonuje. Przepis ten okrela podmioty zobowi¹zane do przestrzegania tajemnicy bankowej, jak równie¿ wskazuje jej granice przedmiotowe. Tajemnica bankowa obejmuje zatem wszelkie
informacje o ka¿dej czynnoci bankowej3, pozyskane przez bank ju¿ od momentu rozpoczêcia negocjacji4 niezale¿nie od tego, czy negocjacje te zakoñcz¹
siê zawarciem umowy, czy te¿ nie.
Zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej okrelony poprzez u¿ycie s³ów
wszystkie informacje dotycz¹ce czynnoci bankowej jest bardzo szeroki
i wyra¿a tzw. zasadê maksymalizmu. Tajemnica bankowa obejmuje bowiem
wszystkie informacje, w jakich posiadanie wszed³ bank od momentu rozpoczêcia negocjacji, poprzez zawarcie i wykonywanie umowy i dalej w nieograniczonym czasie. Bêd¹ to zatem wszelkie informacje dotycz¹ce samej czynnoci bankowej, przed³o¿onych dokumentów, jak równie¿ osób, co do których
informacje zwi¹zane s¹ z czynnoci¹ bankow¹ (np. dane dotycz¹ce osób dokonuj¹cych wp³at na rachunek bankowy klienta banku)5. Jak wskazuje siê
w literaturze, tajemnic¹ bankow¹ objête s¹ nie tylko same informacje, ale
i noniki tych informacji6, co dotyczyæ bêdzie np. umowy kredytu czy wniosku kredytowego wraz z za³¹cznikami.
Przepisy prawa bankowego nie wprowadzaj¹ ¿adnych temporalnych
ograniczeñ dotycz¹cych tajemnicy bankowej. Uznaæ zatem nale¿y, i¿ trwa
ona przez czas nieokrelony, przy czym nie ma znaczenia, czy dosz³o do
zawarcia umowy pomiêdzy bankiem a klientem oraz czy zawarta umowa
uleg³a rozwi¹zaniu lub wyganiêciu. Podobnie na obowi¹zek zachowania tajemnicy bankowej nie ma wp³ywu ani ustanie dzia³alnoci banku, ani rozwi¹zanie stosunku pracy z pracownikiem banku7.
3 Katalog czynnoci bankowych okrelony zosta³ przez art. 5 pr.bank. i nale¿¹ do nich:
1) przyjmowanie wk³adów pieniê¿nych p³atnych na ¿¹danie lub z nadejciem oznaczonego
terminu oraz prowadzenie rachunków tych wk³adów; 2) prowadzenie innych rachunków bankowych; 3) udzielanie kredytów; 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz
otwieranie i potwierdzanie akredytyw; 5) emitowanie bankowych papierów wartociowych;
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeñ pieniê¿nych; 7) wykonywanie innych czynnoci przewidzianych wy³¹cznie dla banku w odrêbnych ustawach. Zgodnie z ust. 2 tego artyku³u czynnociami bankowymi s¹ równie¿ poni¿sze czynnoci, pod warunkiem, i¿ s¹ one wykonywane przez
banki: 1) udzielanie po¿yczek pieniê¿nych; 2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje,
których przedmiotem s¹ warranty; 3) wiadczenie us³ug p³atniczych oraz wydawanie pieni¹dza
elektronicznego; 4) terminowe operacje finansowe; 5) nabywanie i zbywanie wierzytelnoci
pieniê¿nych; 6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartociowych oraz udostêpnianie
skrytek sejfowych; 7) prowadzenie skupu i sprzeda¿y wartoci dewizowych; 8) udzielanie
i potwierdzanie porêczeñ; 9) wykonywanie czynnoci zleconych zwi¹zanych z emisj¹ papierów
wartociowych; 10) porednictwo w dokonywaniu przekazów pieniê¿nych oraz rozliczeñ w obrocie dewizowym.
4 Por. Z Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Lex 2013, komentarz do art. 104.
5 Por. M. Chudykowski, Wybrane aspekty tajemnicy bankowej  ochrona rachunku bankowego, Monitor Prawniczy 2010, nr 2.
6 Tak m.in. Z. Ofiarski, op. cit., komentarz do art. 104.
7 Por. M. Siwiec, Tajemnica bankowa w postêpowaniu karnym, Prokuratura i Prawo
2003, nr 5, s. 30.
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Tajemnic¹ bankow¹ objête s¹ zatem wszelkie informacje pozyskane przez
bank na wszystkich etapach wspó³pracy z klientami (równie¿ niedosz³ymi
klientami) oraz kontrahentami banku rozumianymi jako osoby wspó³uczestnicz¹ce przy dokonywaniu czynnoci bankowej (np. porêczyciele, d³u¿nicy
rzeczowi itp.)8. Powy¿sze rozwa¿ania prowadz¹ do wniosku, i¿ beneficjentem
tajemnicy bankowej jest nie tylko ten, z kim bank bezporednio dokona³
czynnoci bankowej, ale ka¿da osoba, której dotycz¹ informacje objête konfidencjonaln¹ czynnoci¹ bankow¹9.
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ zgodnie z treci¹ art. 104 ust. 1 pr.bank. tajemnic¹ bankow¹ objête s¹ wszelkie informacje dotycz¹ce czynnoci bankowej.
Oznacza to, i¿ a contrario informacje dotycz¹ce wszystkich innych czynnoci
ni¿ czynnoci bankowe w rozumieniu art. 5 pr.bank. nie bêd¹ objête tajemnic¹ bankow¹ i to nawet wtedy, gdy bêd¹ wykonywane przez banki.

Dostêp do informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹
w poszczególnych rodzajach spraw
Zasady dotycz¹ce dostêpu s¹du do informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ w postêpowaniu cywilnym uregulowane zosta³y w art. 105 ust. 1 pkt 2
lit. d pr.bank10. Zgodnie z tym przepisem bank ma obowi¹zek udzielenia
informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹ na ¿¹danie s¹du w zwi¹zku
z prowadzonym postêpowaniem spadkowym lub o podzia³ maj¹tku miêdzy
ma³¿onkami albo prowadzon¹ przeciwko osobie fizycznej bêd¹cej stron¹ umowy spraw¹ o alimenty lub o rentê o charakterze alimentacyjnym. Z przywo³anego przepisu wynika, i¿ s¹d cywilny mo¿e zwróciæ siê do banku z ¿¹daniem udzielenia informacji stanowi¹cych tajemnic¹ bankow¹ tylko wtedy,
gdy toczy siê przed nim wy³¹cznie jedna z nastêpuj¹cych spraw: a) sprawa
spadkowa; b) sprawa o podzia³ maj¹tku miêdzy ma³¿onkami; c) sprawa
o alimenty prowadzona przeciwko osobie fizycznej bêd¹cej stron¹ umowy;
d) sprawa o rentê o charakterze alimentacyjnym przeciwko osobie fizycznej
bêd¹cej stron¹ umowy. W tych dwóch ostatnich przypadkach chodzi oczywicie o umowê zawart¹ pomiêdzy osob¹ fizyczn¹ a bankiem.
Warto zwróciæ uwagê, i¿ Prawo bankowe w art. 104 ust. 1 nak³ada
obowi¹zek zachowania tajemnicy bankowej na bank, osoby w nim zatrudnio8
9

s. 226.

Por. B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa 2005, s. 330.
Tak m.in. J. Molis, [w:] Prawo bankowe. Komentarz, t. 2, pod red. F. Zolla, Kraków 2005,

10 Szerzej o ogólnych zasadach dotycz¹cych dostêpu do informacji objêtych tajemnic¹
bankow¹ przez ró¿ne podmioty patrz: B. Smykla, op. cit., s. 350 i n.; Z Ofiarski, op. cit.,
komentarz do art. 105; J. Majewski, Uprawnienia do ¿¹dania od banku informacji objêtych
tajemnic¹ bankow¹, Prawo Bankowe 1999, nr 6, s. 76; R. Schmidt, Tajemnica bankowa
w postêpowaniu cywilnym, cz. I, Prawo Bankowe 2008, nr 5; M. Siwiec, Tajemnica bankowa
w postêpowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2003, nr 5.
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ne oraz te, za porednictwem których bank wykonuje czynnoci bankowe, za
obowi¹zek udzielenia informacji objêtej tajemnic¹ bankow¹ (art. 105
pr.bank.) na³o¿ony zosta³ tylko na banki z pominiêciem innych podmiotów
wymienionych w art. 104 ust. 1 pr.bank.11 Skoro brak jest przepisu nakazuj¹cego tym osobom ujawnienie informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹, to
uznaæ nale¿y, i¿ tajemnica ta w stosunku do osób zatrudnionych w banku
(dzia³aj¹cych w imieniu w³asnym, a nie za bank) i za porednictwem których
bank wykonuje czynnoci bankowe ma de lege lata charakter bezwzglêdny.
Wynika z tego równie¿, ¿e zwolnienie banku z obowi¹zku zachowania tajemnicy bankowej nie obejmuje osób w nim zatrudnionych, jeli przekazuj¹c
informacjê mia³yby dzia³aæ w imieniu w³asnym, a nie w imieniu banku.

Dostêp do tajemnicy bankowej w postêpowaniu
spadkowym
Prawo bankowe nie zawiera w³asnej definicji pojêcia sprawy spadkowej,
dlatego nale¿y siê odwo³aæ do przepisów szczególnych reguluj¹cych wskazane
powy¿ej rodzaje spraw, a zatem do odpowiednich regulacji kodeksu cywilnego oraz kodeksu postêpowania cywilnego. Oznacza to, ¿e pojêcie postêpowania spadkowego w rozumieniu art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d pr.bank. rozumiane
mo¿e byæ na dwa sposoby. Pierwszy, wê¿szy, kwalifikuj¹cy jako sprawy spadkowe tylko te, które wymienione zosta³y w art. 627 i nast. k.p.c. jako sprawy
z zakresu prawa spadkowego. Drugi, szerszy, kwalifikuj¹cy jako sprawy
z zakresu prawa spadkowego wszystkie te sprawy, które maj¹ taki charakter
z punktu widzenia prawa materialnego.
Oznacza to zatem, ¿e za sprawy spadkowe sensu stricto uznaæ powinnimy sprawy uregulowane w art. 627691 k.p.c., czyli: zabezpieczenie spadku
i spis inwentarza (633639 k.p.c.), przyjêcie lub odrzucenie spadku (640644
k.p.c.), og³oszenie testamentu (646654 k.p.c.), wyjawienie przedmiotów
spadkowych (655660 k.p.c.), przes³uchanie wiadków testamentu ustnego
(661662 k.p.c.), sprawy dotycz¹ce wykonawcy testamentu (664665 k.p.c.),
zarz¹d spadku nieobjêtego (666668 k.p.c.), stwierdzenie nabycia spadku
i przedmiotu zapisu windykacyjnego (669679 k.p.c.), dzia³ spadku (680689
k.p.c.). Z kolei za sprawy spadkowe sensu largo w rozumieniu art. 105 ust. 1
pkt 2 lit. d uznaæ mo¿emy sprawy regulowane przez ksiêgê czwart¹ kodeksu
cywilnego (art. 9221087 k.c.), a zatem te, których materialnoprawn¹ podstawê stanowiæ bêdzie jeden z przepisów umiejscowionych pomiêdzy art. 922 a
1087 k.c. Za sprawy spadkowe na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
mo¿emy uznaæ nastêpuj¹ce rodzaje spraw: uznanie spadkobiercy za niegod11

Por. B. Smykla, op. cit., s. 356.
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nego (928930 k.c.), ¿¹danie rodków utrzymania przez dziadków spadkodawcy pozostaj¹cych w niedostatku w stosunku do spadkobiercy testamentowego (966 k.c.), ¿¹danie rodków utrzymania przez dziadków spadkodawcy pozostaj¹cych w niedostatku w stosunku do spadkobiercy ustawowego (938 k.c.),
sprawy dotycz¹ce wykonania zapisu zwyk³ego (970 k.c.), wykonanie polecenia (985 k.c.), sprawa o zwolnienie wykonawcy testamentu (990 k.c.), zachowek (9911011 k.c.), przyjêcie lub odrzucenie spadku (10121024 k.c.),
stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego
(10251029(1) k.c.), dzia³ spadku (10351046 k.c.).
S¹d Najwy¿szy na gruncie rozwa¿añ dotycz¹cych dostêpu do informacji
konfidencjonalnych w sprawie o zachowek opowiedzia³ siê za szerokim rozumieniem pojêcia sprawy spadkowej, stwierdzaj¹c, i¿ do spraw rozpoznawanych w postêpowaniu spadkowym w rozumieniu art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d
pr.bank. zaliczyæ powinnimy nie tylko sprawy wymienione w art. 627691
k.p.c., ale równie¿ wynikaj¹ce z prawa materialnego, w tym art. 9911011 k.c.,
czyli w³anie sprawy o zachowek12.
S¹d prowadz¹cy sprawê spadkow¹ nie zawsze bêdzie jednak uprawniony
do ¿¹dania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹, mimo i¿ dana sprawa
bêdzie spraw¹ spadkow¹. ¯¹dana informacja objêta tajemnic¹ bankow¹ pozostawaæ musi w zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem, co w ocenie autora
rozumieæ nale¿y w ten sposób, ¿e informacja ta konieczna jest do wyjanienia
istotnych okolicznoci maj¹cych znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy.
W sprawie dotycz¹cej stwierdzenia nabycia spadku nie bêdzie zatem mo¿liwe
uzyskanie informacji na temat historii rachunku bankowego spadkodawcy,
gdy¿ taka informacja nie jest w ogóle potrzebna do wydania postanowienia
o stwierdzeniu nabycia spadku. Co innego, gdy postêpowanie dotyczyæ bêdzie
dzia³u spadku, wtedy taka informacja i wszelkie inne pozwalaj¹ce na ustalenie sk³adu spadku i np. dokonanych przez spadkodawcê darowizn istotne
bêd¹ z punktu widzenia przedmiotu postêpowania. W ocenie autora sporód
wymienionych powy¿ej spraw spadkowych za sprawy umo¿liwiaj¹ce ¿¹danie
informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ uznaæ nale¿y: zabezpieczenie spadku
i spis inwentarza (633639 k.p.c.), wyjawienie przedmiotów spadkowych
(655660 k.p.c.), zarz¹d spadku nieobjêtego (666668 k.p.c.), dzia³ spadku
(680689 k.p.c.), ¿¹danie rodków utrzymania przez dziadków spadkodawcy
pozostaj¹cych w niedostatku w stosunku do spadkobiercy testamentowego
(966 k.c.), ¿¹danie rodków utrzymania przez dziadków spadkodawcy pozostaj¹cych w niedostatku w stosunku do spadkobiercy ustawowego (938 k.c.),
sprawa o zwolnienie wykonawcy testamentu (990 k.c.), zachowek (9911011
k.c.). W tych bowiem sprawach uzyskanie informacji konfidencjonalnych
mo¿e mieæ znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy.
12

Uchwa³a SN z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 88/06, OSNC 2007, nr 9, poz. 132.
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Powstaje oczywicie pytanie, czy bank ma prawo, a nawet obowi¹zek
weryfikowania, czy skierowane przez s¹d zapytanie spe³nia warunki na³o¿one przez ustawê. W mojej ocenie obowi¹zek ten sprowadza siê wy³¹cznie do
zbadania, czy zapytanie s¹du zawiera informacjê wskazuj¹c¹, i¿ dane te
maj¹ byæ pozyskane w zwi¹zku z prowadzonym powstêpowaniem spadkowym. Je¿eli z ¿¹dania s¹du bêdzie wynika³o, ¿e dane te s¹ niezbêdne
z punktu widzenia prowadzonego postêpowania spadkowego, to bank nie ma
obowi¹zku dochodzenia, jakiego konkretnie postêpowania spadkowego sprawa dotyczy ani czy ¿¹dana informacja na pewno jest konieczna dla rozstrzygniêcia sprawy. W takiej sytuacji na s¹dzie spoczywa obowi¹zek postêpowania zgodnie z prawem i jeli z ¿¹dania s¹du wynika nawet w sposób ogólny,
i¿ spe³nione s¹ przes³anki z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit d, to bank ma obowi¹zek
przekazaæ te informacje i zwolniony jest z ewentualnej odpowiedzialnoci.
Jeli zatem s¹d powo³a siê ogólnie, i¿ ¿¹da udzielenia informacji w zwi¹zku
z prowadzon¹ spraw¹ spadkow¹, to bank takich informacji powinien udzieliæ.
Jeli za s¹d wska¿e konkretn¹ sprawê, jak¹ prowadzi, to wtedy nale¿y
dokonaæ oceny, czy ta sprawa mieci siê w pojêciu sprawy spadkowej i zale¿nie od ustaleñ udzieliæ informacji lub odmówiæ jej udzielenia.
W przywo³anym ju¿ orzeczeniu13 S¹d Najwy¿szy zwróci³ uwagê, i¿ art. 105
ust. 1 pkt 2 lit. d pr.bank. uprawnia tylko s¹d do uzyskania od banku
informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹  z czym oczywicie nale¿y siê zgodziæ. Stwierdzi³ równie¿, i¿ taka informacja powinna trafiæ tylko do s¹du
prowadz¹cego sprawê, ale ju¿ nie do uczestników postêpowania nieprocesowego lub stron procesu. Z takim stwierdzeniem nie mo¿na siê ju¿ zgodziæ i to
z dwóch podstawowych powodów. Przede wszystkim art. 105 ust. 1 pkt 2 lit d
pr.bank. reguluje tylko i wy³¹cznie zagadnienia dotycz¹ce podmiotów mog¹cych ¿¹daæ informacji konfidencjonalnych od banków, nie dotyczy natomiast
korzystania z tych informacji przez inne podmiotu po przekazaniu ich s¹dowi. Oczywiste jest, i¿ w postêpowaniu cywilnym informacje konfidencjonalne
s³u¿yæ maj¹ rozstrzygniêciu sprawy. U¿ycie takiej informacji na potrzeby
postêpowania oznaczaæ musi zatem dostêp do tych informacji stron tego
postêpowania. Trudno wyobraziæ sobie sytuacjê, by strony nie mia³y mo¿liwoci zapoznania siê z ca³oci¹ materia³u dowodowego, na podstawie którego s¹d wyda³ orzeczenie. Gdyby tak by³o, strony nie mia³yby mo¿liwoci
zaskar¿enia orzeczenia z powo³aniem siê na nieprawid³owoci w ocenie
materia³u dowodowego objêtego tajemnic¹ bankow¹, co uznaæ nale¿y za
niedopuszczalne. Z powy¿szego wynika, i¿ z ¿¹daniem udostêpnienia informacji chronionych tajemnic¹ bankow¹ wyst¹piæ mo¿e jedynie s¹d, ale informacje te w toku postêpowania dostêpne s¹ wszystkim stronom/uczestnikom
postêpowania.
13

Ibidem.

Dostêp s¹du do informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ w postêpowaniu cywilnym

163

Rozwa¿yæ jeszcze nale¿y, czy w sprawach spadkowych mo¿liwoæ ¿¹dania
informacji konfidencjonalnych obejmuje tylko informacje dotycz¹ce spadkodawcy czy równie¿ uczestników postêpowania (np. spadkobierców, zapisobiorców, wykonawców testamentu, zarz¹dców maj¹tku spadkowego itp.). Poniewa¿ ustawa pos³uguje siê ogólnym stwierdzeniem pozwalaj¹cym s¹dom
¿¹daæ informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ w sprawach spadkowych, to
moim zdaniem prawo to dotyczy mo¿liwoci ¿¹dania tych danych w stosunku
do wszystkich osób, które pozostaj¹ uczestnikami lub stronami postêpowania
i w takim zakresie, jaki niezbêdny jest do jej rozstrzygniêcia. Na przyk³ad
w sprawie o dzia³ spadku s¹d mo¿e ¿¹daæ wyci¹gów z rachunków bankowych
spadkobiercy celem ustalenia, czy na jego rachunek by³y dokonywane przez
spadkodawcê wp³aty gotówkowe stanowi¹ce darowizny podlegaj¹ce zaliczeniu na schedê spadkow¹ (art. 10391043 k.c.). Bêdzie to bowiem informacja
niezbêdna do prawid³owego rozstrzygniêcia sprawy w sytuacji uzyskania informacji, ¿e takie darowizny mog³y byæ dokonywane.

Sprawa o podzia³ maj¹tku miêdzy ma³¿onkami
S¹dowy podzia³ maj¹tku wspólnego ma³¿onków dokonywany jest po
ustaniu wspólnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej w trybie postêpowania nieprocesowego (art. 566567 k.p.c. oraz 680689 k.p.c.)14. Wyj¹tkiem jest postêpowanie o podzia³ maj¹tku wspólnego prowadzone w toku postêpowania o rozwód
lub separacjê w trybie wskazanym w art. 58 § 3 k.r.o.15 Zgodnie z art. 567
§ 3 k.p.c. do postêpowania o podzia³ maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólnoci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami stosuje siê odpowiednio przepisy o dziale
spadku.
Z podzia³em maj¹tku miêdzy ma³¿onkami mo¿emy mieæ do czynienia
w razie ustania wspólnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej. Do ustania tej wspólnoci dojæ mo¿e w nastêpuj¹cych przypadkach: 1) w razie ustanowienia rozdzielnoci maj¹tkowej wskutek zawarcia umowy miêdzy ma³¿onkami (art. 47
§ 1 k.r.o.); 2) na skutek orzeczenia s¹du na ¿¹danie jednego z ma³¿onków
z wa¿nych powodów (art. 52 § 1 k.r.o.) lub na ¿¹danie wierzyciela jednego
z ma³¿onków (art. 52 § 1a k.r.o.); 3) z mocy prawa w razie ubezw³asnowolnienia lub og³oszenia upad³oci jednego z ma³¿onków (art. 53 § 1 k.r.o.), orzeczenia separacji (art. 54 § 1 k.r.o.) albo orzeczenia rozwodu (art. 56 § 1 k.r.o.).
14 Szerzej na ten temat: I. Koper w: Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. III,
pod. red. H. Doleckiego, LEX 2013, komentarz do art. 566.
15 Zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o. na wniosek jednego z ma³¿onków s¹d mo¿e w wyroku
orzekaj¹cym rozwód dokonaæ podzia³u maj¹tku wspólnego, je¿eli przeprowadzenie tego podzia³u nie spowoduje nadmiernej zw³oki w postêpowaniu, przy czym zgodnie z treci¹ art. 613 § 1
k.r.o. przy orzekaniu separacji stosuje siê przepisy art. 57 i art. 58 k.r.o.
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W¹tpliwoci wywo³aæ mo¿e sformu³owanie, ¿e chodzi o sprawy o podzia³
maj¹tku miêdzy ma³¿onkami. Literalna wyk³adania tego przepisu wy³¹cza
z jego zastosowania sprawy o podzia³ maj¹tku tocz¹ce siê pomiêdzy by³ymi
ma³¿onkami, a zatem wszystkie sprawy o podzia³ maj¹tku wspólnego prowadzone po orzeczeniu rozwodu. Trudno jednak znaleæ jakiekolwiek rozs¹dne
uzasadnienie do wy³¹czenia tego katalogu spraw z mo¿liwoci ¿¹dania wiadomoci konfidencjonalnych. Kieruj¹c siê jednak zasad¹ racjonalnego ustawodawcy, uznaæ nale¿y to za zabieg celowy. Nie mo¿na bowiem w drodze
wyk³adni zrównywaæ pozycji ma³¿onków z pozycj¹ prawn¹ by³ych ma³¿onków, podobnie jak np. uprawnieñ w³acicieli rzeczy nie mo¿emy uznaæ za
analogiczne do uprawnieñ by³ych w³acicieli. Uwa¿am zatem, i¿ de lege ferenda postulowaæ nale¿y zmianê treci art. 105 ust. 1 pkt 2 lit d pr.bank. w ten
sposób, by wyranie wskazaæ, i¿ dostêp do informacji konfidencjonalnych
przys³uguje s¹dowi tak w sprawach o podzia³ maj¹tku miêdzy ma³¿onkami,
jak i by³ymi ma³¿onkami.
Jeli chodzi o zakres ¿¹danych informacji, to w postêpowaniu o podzia³
maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólnoci maj¹tkowej miêdzy ma³¿onkami,
podobnie jak w sprawach o dzia³ spadku, podstawowym zadaniem s¹du jest
ustalenie stanu czynnego maj¹tku i temu w³anie zadaniu s³u¿yæ powinno
pozyskiwanie informacji stanowi¹cych tajemnic¹ bankow¹16. Mog¹ byæ to
zatem wszelkie informacje konfidencjonalne dotycz¹ce obojga ma³¿onków,
jeli s³u¿yæ bêd¹ rozstrzygniêciu sprawy.

Sprawa o alimenty prowadzona przeciwko
osobie fizycznej bêd¹cej stron¹ umowy
Materialnoprawne podstawy mo¿liwoci ¿¹dania zas¹dzenia przez s¹d
alimentów okrelone zosta³y w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuñczego
w dziale powiêconym obowi¹zkowi alimentacyjnemu (art. 1281441 k.r.o.).
Zgodnie z przywo³anymi przepisami wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce rodzaje
spraw o alimenty: pomiêdzy ma³¿onkami (art. 27 k.r.o.), pomiêdzy rozwiedzionymi ma³¿onkami, pomiêdzy krewnymi w linii prostej, pomiêdzy rodzeñstwem, pomiêdzy przysposobionym i przysposabiaj¹cym, pomiêdzy ojczymem/macoch¹ a pasierbem/pasierbic¹.
We wszystkich opisanych wy¿ej przypadkach obowi¹zek udzielenia informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ dotyczyæ bêdzie pozwanego bêd¹cego stron¹ umowy zawartej z bankiem. Oznacza to, i¿ w sprawie o alimenty s¹d nie
ma mo¿liwoci ¿¹dania informacji konfidencjonalnych dotycz¹cych powoda/
16 Szerzej na ten temat: R. Schmidt, Tajemnica bankowa w postêpowaniu cywilnym
(cz. II), Prawo Bankowe 2008, nr 6, s. 44.
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uprawnionego oraz ¿e mo¿liwoæ otrzymania tych informacji dotyczy tylko
tych pozwanych, którzy podpisali z bankiem umowê. S¹d nie ma zatem
mo¿liwoæ uzyskania informacji objêtych tajemnic¹ w stosunku do pozwanego, który prowadzi³ z bankiem negocjacje dotycz¹ce czynnoci bankowej, ale
ostatecznie umowy z bankiem nie zawar³. W ocenie autora spraw¹ o alimenty w rozumieniu art. 105 ust. 1 pkt. 2 lit d bêdzie równie¿ sprawa o ich
obni¿enie lub podwy¿szenie i w takiej sytuacji s¹d równie¿ bêdzie mia³ prawo do ¿¹dania informacji konfidencjonalnych, tym jednak razem pozwanym
bêdzie uprawniony do alimentów i s¹d ma prawo za¿¹daæ np. historii jego
rachunku bankowego.
Wydaje siê, i¿ de lege lata ograniczenie mo¿liwoci ¿¹dania informacji
objêtych tajemnic¹ bankow¹ tylko do spraw, w których pozwany ma zawart¹
umowê z bankiem, nie jest zasadne. ¯¹danie takie powinno byæ bowiem
mo¿liwe równie¿ w stosunku do powoda, co umo¿liwi³oby prowadzenie postêpowania dowodowego celem wykazania, i¿ np. zgromadzone przez niego
rodki pieniê¿ne w banku (np. przez by³ego ma³¿onka) przecz¹ temu, jakoby
znajdowa³ siê on w stanie niedostatku. W chwili obecnej osi¹gn¹æ ten skutek
mo¿na w trybie postêpowania o obni¿enie alimentów, co jednak z uwagi na
koniecznoæ prowadzenia kolejnego postêpowania sprzeczne jest z zasadami
ekonomiki procesowej.
Informacje objête tajemnic¹ bankow¹ s³u¿yæ powinny ustaleniu podstaw
mo¿liwoci ¿¹dania roszczeñ alimentacyjnych (stan niedostatku z art. 133
§ 2 k.c.  z wyj¹tkiem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymaæ siê
samodzielnie, gdzie przes³anka ta nie obowi¹zuje) oraz zakresu wiadczeñ
alimentacyjnych z art. 135 k.c., czyli usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz przede wszystkim zarobkowych i maj¹tkowych mo¿liwoci zobowi¹zanego17.

Sprawa o rentê o charakterze alimentacyjnym
przeciwko osobie fizycznej bêd¹cej stron¹ umowy
Sprawy o rentê o charakterze alimentacyjnym dotycz¹ powództwa przewidzianego przepisem art. 446 § 2 k.c.18 Przepis ten przewiduje mo¿liwoæ
uzyskania renty przez osoby bliskie w stosunku do poszkodowanego, który
zmar³ wskutek uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju zdrowia. Renta ta
przys³uguje od sprawcy szkody na rzecz osób, w stosunku do których na
zmar³ym ci¹¿y³ ustawowy obowi¹zek alimentacyjny (renta obligatoryjna),
17
18

Por. ibidem.
Szerzej na temat podstaw ¿¹dania zas¹dzenia renty obligatoryjnej i fakultatywnej
G. Bieniek w: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. 1, Warszawa
2011, s. 667673.
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a poza tym mo¿e byæ zas¹dzona na rzecz innych osób bliskich, którym poszkodowany dobrowolnie i stale dostarcza³ rodków utrzymania, je¿eli z okolicznoci wynika, ¿e wymagaj¹ tego zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (renta
fakultatywna). Ustalona wysokoæ renty mo¿e podlegaæ zmianom stosownie
do art. 907 § 2 k.c. w razie zmiany stosunków. Taka sprawa, w ocenie autora,
równie¿ bêdzie spraw¹ o rentê o charakterze alimentacyjnym, uprawniaj¹c¹
s¹d do uzyskania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹.
Na zakoñczenie warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden bardzo istotny
z punktu widzenia praktycznego przypadek, który nie zosta³ jednak objêty
dostêpem do tajemnicy bankowej. Mowa tu o sytuacji, gdy osoba sk³adaj¹ca
dyspozycjê przelewu pomyli siê w numerze rachunku bankowego odbiorcy
przelewu i dokona wp³aty na rzecz nieznanego podmiotu. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e
zgodnie z ustaw¹ o us³ugach p³atniczych przelew wykonany jest przez bank
na rzecz w³aciwego odbiory, jeli wykonany zosta³ na wskazany przez zlecaj¹cego numer rachunku bankowego i to niezale¿nie od tego, czy numer ten
zgodny jest z pozosta³ym opisem. W takiej sytuacji, zgodnie z treci¹ art. 143
ust. 2 ustawy o us³ugach p³atniczych19 bank dokonuj¹cy przelewu na wskazany w zleceniu p³atniczym numer rachunku bankowego zwolniony jest
z odpowiedzialnoci wobec zlecaj¹cego. Bank ma co prawda obowi¹zek podj¹æ
dzia³ania w celu odzyskania kwoty transakcji p³atniczej, jednak¿e w praktyce te dzia³ania ograniczyæ siê mog¹ do wskazania posiadaczowi uznanego
rachunku, i¿ przelew by³ omy³kowy i proby o zwrot kwoty transakcji na
rachunek zlecaj¹cego. Bank nie mo¿e pobraæ kwoty z rachunku uznanego
b³êdnym przelewem.
Prima facie sytuacja wydaje siê prosta. Posiadacz rachunku, który uzyska³ nienale¿ne wiadczenie, bêdzie zobowi¹zany do jego zwrotu na podstawie art. 405 k.c. Problem jednak polega na tym, i¿ bank odbiorcy przelewu
nie ma mo¿liwoci udzielenia informacji dotycz¹cych danych posiadacza rachunku, gdy¿ s¹ one chronione tajemnic¹ bankow¹. W ten oto sposób poszkodowany pozbawiony jest faktycznie mo¿liwoci odzyskania pieniêdzy. Bez
znajomoci danych posiadacza rachunku nie ma bowiem ani mo¿liwoci wezwania wzbogaconego do zap³aty, ani mo¿liwoci wytoczenia powództwa (nie
wie przecie¿, kto powinien byæ pozwanym). W sferze postulatu de lege ferenda wskazaæ nale¿y zatem na koniecznoæ rozszerzenia obowi¹zku przekazania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ o dane posiadacza rachunku
uznanego kwot¹ b³êdnego przelewu. Dostêp ten powinien byæ zagwarantowany zubo¿onemu, a w toku postêpowania o zap³atê równie¿ s¹dowi prowadz¹cemu tak¹ sprawê.

19

ze zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us³ugach p³atniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175
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Skutki naruszenia przepisów dotycz¹cych tajemnicy
bankowej przez banki
Zasadniczo wyró¿niæ mo¿emy dwa rodzaje sytuacji, w których bank naruszy przepisy dotycz¹ce tajemnicy bankowej. Pierwsza polega na tym, ¿e
bank udzieli takich informacji podmiotowi nieuprawnionemu, druga za na
tym, ¿e bank mimo takiego obowi¹zku odmówi udzielenia tych informacji
podmiotowi uprawnionemu. Pierwsza z przywo³anych sytuacji regulowana
jest bezporednio przez przepisy Prawa bankowego. Zgodnie z art. 171 ust. 5:
Kto, bêd¹c obowi¹zany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub
wykorzystuje informacje stanowi¹ce tajemnicê bankow¹, niezgodnie z upowa¿nieniem okrelonym w ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 z³otych
i karze pozbawienia wolnoci do lat 3. Jest to odpowiedzialnoæ bardzo
surowa, a jej celem jest gwarancja ochrony beneficjentów tajemnicy bankowej. W literaturze przewa¿a stanowisko, i¿ kr¹g osób podlegaj¹cych odpowiedzialnoci z art. 171 ust. 5 pr.bank. wyznacza przepis art. 104 ust. 1 pr.bank.,
zatem odpowiedzialnoci tej nie podlegaj¹ osoby spoza tego krêgu20. Oprócz
odpowiedzialnoci o charakterze karnym, na banku ci¹¿y równie¿ odpowiedzialnoæ cywilnoprawna za szkodê spowodowan¹ nieuprawnionym ujawnieniem tajemnicy bankowej. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zgodnie z treci¹ art. 105
ust. 6 pr.bank. bank nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynikaj¹ce
z ujawnienia informacji konfidencjonalnych przez osoby i instytucje upowa¿nione przez ustawê do ¿¹dania od banków udzielenia informacji stanowi¹cych tajemnicê bankow¹. Istotne jest równie¿, ¿e podmioty upowa¿nione do
uzyskania informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹ na podstawie art. 105 ust.
1 pr.bank. mog¹ wykorzystaæ te informacje jedynie w zakresie upowa¿nienia
wynikaj¹cego z przepisu daj¹cego im prawo do ¿¹dania udzielenia informacji
objêtej tajemnic¹ bankow¹21.
Jeli chodzi za o odpowiedzialnoæ za nieujawnienie informacji objêtych
tajemnic¹ bankow¹, mimo obowi¹zku na³o¿onego przez art. 105 ust. 1 pkt 2
lit. d pr.bank., to zastosowaæ nale¿y w³aciwe przepisy kodeksu postêpowania
cywilnego dotycz¹ce postêpowania dowodowego. W uchwale z dnia 29 marca
1990 r. podjêtej w sk³adzie 7 sêdziów S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, i¿ informacje
objête tajemnic¹ bankow¹ sporz¹dzane przez banki s¹ innym szczególnym
rodkiem dowodowym w rozumieniu art. 309 k.p.c., do których stosowaæ
nale¿y odpowiednio przepisy o dowodzie z dokumentu22. Oznacza to, i¿
20 Por. Z Ofiarski, op. cit., komentarz do art. 171; J. Majewski, Przestêpstwo sprzeniewierzenia siê tajemnicy bankowej, Palestra 2000, nr 7/8, s. 13; L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 810; A. Szyszko, Odpowiedzialnoæ prawna zwi¹zana z tajemnic¹
bankow¹, Prawo Bankowe 2000, nr 12, s. 39.
21 Por. B. Smykla, op. cit., s. 355.
22 Uchwa³a SN z dnia 29 marca 1990 r., III CZP 102/89, OSNC 1990, nr 1011, poz. 127.
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w razie odmowy przekazania informacji, co do których spoczywa na banku
taki obowi¹zek, s¹d na³o¿yæ mo¿e za nieuzasadnion¹ odmowê udzielenia
informacji grzywnê na podstawie art. 248 § 1 k.p.c.

Podsumowanie
Omówione cztery rodzaje spraw, w jakich s¹d w toku postêpowania cywilnego ma zagwarantowany dostêp do informacji objêtych tajemnic¹ bankow¹, stanowi¹ numerus clausus i dostêp ten nie mo¿e byæ zmieniany w drodze
wyk³adni rozszerzaj¹cej. Postulowaæ nale¿y, by przepisy dotycz¹ce ograniczenia tajemnicy bankowej zosta³y opracowane w sposób precyzyjny, tj. dok³adnie wskazywa³y, w jakich sprawach i jakich informacji ¿¹daæ mog¹ s¹dy.
Postulat ten ma oczywicie bardziej uniwersalny charakter i dotyczy wszystkich przypadków odstêpstw od zasady, jak¹ jest ochrona informacji objêtych
tajemnic¹ bankow¹.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ u¿yty w art. 105 ust. 1 pr.bank. wyraz
wy³¹cznie wskazuje, i¿ przepisy Prawa bankowego w zakresie tajemnicy
bankowej maj¹ pierwszeñstwo przed innymi aktami prawnymi, które przyznaj¹ mo¿liwoæ ¿¹dania udzielenia ró¿nego rodzaju informacji w toku postêpowania dowodowego23. Oznacza to zatem, i¿ mo¿liwoæ ¿¹dania przez s¹d
informacji konfidencjonalnych w postêpowaniu cywilnym regulowana bêdzie
nie przepisami kodeksu postêpowania cywilnego dotycz¹cymi zwolnienia
z tajemnicy, ale wy³¹cznie przepisami Prawa bankowego, a konkretnie art. 105
tej ustawy.
W praktyce najwiêcej kontrowersji dotyczy³o pojêcia sprawy spadkowej,
tu jednak zarówno nauka, jak i orzecznictwo doæ dobrze poradzi³y sobie
z wyk³adni¹, uznaj¹c za sprawy spadkowe zarówno te uregulowane w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego jako nale¿¹ce do postêpowania spadkowego, jak i sprawy z natury swej spadkowe na podstawie przepisów prawa
materialnego, niezale¿nie od trybu ich dochodzenia. Jeli chodzi o zakres
dostêpu do informacji konfidencjonalnych, to bêd¹ to z pewnoci¹ wszystkie
informacje niezbêdne do rozstrzygniêcia sprawy. Problematyczne s¹ natomiast podmioty, w stosunku do których s¹dy mog¹ tych informacji ¿¹daæ.
Czy uprawnienie to dotyczy tylko stron/uczestników postêpowania, czy te¿
informacje te mog¹ byæ przekazywane tak¿e odnonie do osób trzecich,
w jaki sposób zwi¹zanych s¹ ze spraw¹. W mojej ocenie s¹dy uprawnione s¹
do ¿¹dania niezbêdnych do rozstrzygniêcia sprawy informacji konfidencjonalnych dotycz¹cych ka¿dego podmiotu bêd¹cego stron¹/uczestnikiem postêpowania (o ile wprost nie wy³¹cza tego Prawo bankowe, jak ma to miejsce np.
23

Por. B. Smykla, op. cit., s. 357.
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w sprawach o alimenty). S¹d nie mo¿e jednak ¿¹daæ informacji dotycz¹cych
osób trzecich. Nie wy³¹cza to oczywicie mo¿liwoci przes³uchania tych osób
w charakterze wiadków na interesuj¹ce okolicznoci, gdy¿ beneficjenci tajemnicy bankowej mog¹ swobodnie dysponowaæ tymi informacjami, w³¹cznie
z udzieleniem zgody na ich przekazanie s¹dowi w trybie art. 104 ust. 3
pr.bank.
Jako postulat o charakterze de lege ferenda uznaæ nale¿y koniecznoæ
zmiany art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d pr.bank. w zakresie dotycz¹cym rozszerzenia dostêpu s¹du do informacji konfidencjonalnych w sprawach o podzia³
maj¹tku nie tylko miêdzy ma³¿onkami, ale i by³ymi ma³¿onkami, jak równie¿
we wszystkich sprawach o alimenty, a nie tylko tych, w których pozwany jest
stron¹ umowy zawartej z bankiem i to zarówno w stosunku do powoda, jak
i pozwanego.

Summary
Access of the court to banking secrecy in civil proceedings
Key words: banking secrecy, civil proceedings, banking law, banking account.

This article focuses on the analysis of the provisions authorizing courts
in civil proceedings to request for information covered by banking secrecy.
The author explains doubts about the subjective and objective scope of information available and indicate what cases can be considered for eligibility to
request information protected. In addition to the analysis of the current legal
situation, the author puts demands on the nature of the de lege ferenda
indicating the appropriateness of extending access by courts to classified
information during proceedings for the division of property between former
spouses and in all cases of alimony, as well as in matters relating to the
erroneous money transfer, both in favor of sufferer and the court.
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Z historii polskiej daktyloskopii
W roku 2009 obchodzona by³a setna rocznica daktyloskopii na ziemiach
polskich. Z tej okazji na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 24 wrzenia
2009 r. odby³a siê miêdzynarodowa konferencja pt. 100 lat daktyloskopii na
ziemiach polskich, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP oraz Wydzia³ Prawa i Administracji UW. Punktem odniesienia
dla tego jubileuszu by³o opracowanie w 1909 r. przez policmajstra Micha³a
¯abczyñskiego dokumentu reguluj¹cego zasady rejestracji i daktyloskopowania sprawców przestêpstw, który w rok póniej zosta³ wydany jako okólnik
warszawskiego oberpolicmajstra genera³a-majora Mejera pt. Rejestr przestêpców oraz sposoby wykrywania sprawców przestêpstw1.
Krel¹c zarysy historii polskiej daktyloskopii, chcia³bym przede
wszystkim podzieliæ siê garci¹ wspomnieñ z ostatnich kilkunastu lat minionego oraz pierwszych lat obecnego wieku, kiedy to mia³em przyjemnoæ zajmowaæ siê daktyloskopi¹ w ró¿nych jej wymiarach  jako ekspert, naczelnik
Wydzia³u Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
i przez ostatnie piêæ lat jako zastêpca dyrektora tego¿ Laboratorium.

Kondycja polskiej daktyloskopii pod koniec XX wieku
Poziom wyposa¿enia technicznego polskich pracowni daktyloskopijnych
w ostatnim dwudziestoleciu minionego wieku znacznie odbiega³ od standardów obowi¹zuj¹cych w laboratoriach pañstw zachodnich. Przede wszystkim
nie dysponowalimy systemem automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej
(AFIS  Automated Fingerprint Identification System). Doæ skromne by³y
tak¿e nasze mo¿liwoci w zakresie ujawniania ladów linii papilarnych
1 M. Szwarc, Pierwszy system rejestracji kryminalnej przestêpców na ziemiach polskich
pod zaborem rosyjskim, Problemy Kryminalistyki 2005, nr 249, s. 6470.
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 dominowa³y proszki, a metodê cyjanoakrylow¹ stosowa³o siê przy u¿yciu
zaadaptowanych akwariów, zastêpuj¹cych specjalistyczne komory. lady na
dokumentach ujawniane metod¹ ninhydrynow¹ dojrzewa³y w warunkach
biurowych zamiast w odpowiednich pojemnikach. Wielu metod stosowanych
w laboratoriach zachodnich w ogóle nie znalimy. Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e fizykochemiczne pracownie daktyloskopijne nie istnia³y. Podobnie
by³o w innych pañstwach tzw. bloku wschodniego. Przyczyn¹ tego stanu
rzeczy by³ przede wszystkim brak mo¿liwoci kontaktowania siê i wzorowania na najlepszych laboratoriach europejskich, jak te¿ ograniczony dostêp do
literatury fachowej (zachodniej).
Zupe³nie inaczej wygl¹da³a sytuacja w zakresie identyfikacji daktyloskopijnej i ró¿nego rodzaju prac badawczych, tak¿e laboratoryjnych. Tutaj polska daktyloskopia z pewnoci¹ prezentowa³a bardzo wysoki poziom. Przede
wszystkim mielimy i mamy doskona³ych ekspertów potrafi¹cych identyfikowaæ sprawców przestêpstw w oparciu o najtrudniejsze nawet lady, a co
najwa¿niejsze  bezb³êdnie. Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e eksperci byli bardzo obci¹¿eni prac¹, np. w roku 1990 wykonali ³¹cznie 47 371 ekspertyz (rednio po
oko³o 500 (!) ekspertyz z du¿¹ liczb¹ kart osób podejrzewanych2), w ramach
których zidentyfikowali 3480 sprawców przestêpstw.
Szerokie badania nad morfologi¹ wzorów linii papilarnych i minucji,
przeprowadzone przez Czes³awa Grzeszyka, da³y podstawê do wartociowania cech identyfikacyjnych3. Pionierskie badania nad ocen¹ wieku ladów
linii papilarnych wykona³a Krystyna Baniuk4. Wa¿ne by³y tak¿e badania
autorstwa Andrzeja Pisarka nad zmiennoci¹ tzw. bia³ych linii5. Doskonale
rozwija³y siê inne metody identyfikacji cz³owieka, wykonywane wówczas
przez ekspertów daktyloskopii. Jerzy Kasprzak zbudowa³ teoretyczne podstawy cheiloskopii, czyli identyfikacji osób na podstawie ladów czerwieni wargowej6, a tak¿e otoskopii  identyfikacji osób na podstawie ladów ma³¿owiny
usznej7. Leonarda Rodowicz przyczyni³a siê do dynamicznego rozwoju traseologii, precyzuj¹c m.in. zasady identyfikacji ladów obuwia8. Jaros³aw Mosz2 W wiêkszoci przypadków, kiedy na miejscu zdarzenia zosta³y ujawnione lady linii
papilarnych i nie by³o osób podejrzanych, prowadz¹cy postêpowania zlecali ekspertyzy, za³¹czaj¹c do nich po kilkadziesi¹t kart z szuflady osób, które pozostawa³y w zainteresowaniu milicji
(policji). W ten sposób wykazywano aktywnoæ w prowadzeniu postêpowañ, a przy okazji istnia³a jaka szansa na przypadkowe wykrycie sprawcy.
3 Cz. Grzeszyk, Daktyloskopia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
4 K. Baniuk, Kryminalistyczna problematyka oceny wieku ladów linii papilarnych, Zeszyty Metodyczne 1981, nr 27 i 28.
5 A. Pisarek, Zmiany zachodz¹ce w uk³adzie linii papilarnych w toku rozwoju osobniczego
cz³owieka, Problemy Kryminalistyki 1986, nr 171, s. 8789.
6 J. Kasprzak, Cheiloskopia kryminalistyczna, Wydawnictwo Biura Techniki Kryminalistycznej KGP, Warszawa 1991.
7 J. Kasprzak, Otoskopia kryminalistyczna, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003.
8 L. Rodowicz, Kryminalistyczne badania ladów obuwia, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 2000.
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czyñski zbudowa³ prototyp urz¹dzenia do ujawniania ladów py³owych obuwia za pomoc¹ metody elektrostatycznej, któr¹ wdro¿y³ do praktyki wspólnie
z Leonard¹ Rodowicz9. Maciej Wroñski wyspecjalizowa³ siê w bardzo trudnych badaniach ladów rêkawiczek10. Identyfikacj¹ rêkawiczek zajmowa³a
siê tak¿e m.in. Jolanta Jerzewska, która uku³a dla tej dyscypliny termin
gantiskopia11. Jaros³aw Moszczyñski przeprowadzi³ badania nad korelacjami wzorów linii papilarnych na poszczególnych palcach r¹k12, jak równie¿ nad najbardziej prawdopodobnymi formu³ami daktyloskopijnymi13
oraz pó³automatycznym systemem identyfikacji daktyloskopijnej14, o czym
mowa dalej.
Pomimo wspomnianych wczeniej skromnych mo¿liwoci w zakresie
ujawniania ladów, prowadzone by³y zaawansowane technicznie badania nad
wykorzystaniem w daktyloskopii metod luminescencyjnych przy u¿yciu lasera argonowego (K. ¯uchewicz, J. Kamiñski, K. Witos³awski, T. Kozie³)15.
Badania te, przy wykorzystaniu innej technologii, by³y kontynuowane tak¿e
w póniejszym okresie16. Optymalizacj¹ niektórych metod chemicznych zajmowa³a siê z powodzeniem Ma³gorzata Rybczyñska-Królik17. Bardzo trudny
problem ujawniania ladów linii papilarnych na skórze ludzkiej podj¹³ S³awomir Miernik18. To niektóre przyk³ady ambitnych i wa¿nych dla rozwoju
daktyloskopii dokonañ polskich ekspertów u schy³ku ubieg³ego wieku.

9

L. Rodowicz, J. Moszczyñski, Elektrostatyczna metoda ujawniania py³owych ladów
obuwia, Problemy Kryminalistyki 1988, nr 181, s. 330346.
10 M. Wroñski, Kryminalistyczne badania ladów rêkawiczek, Wydawnictwo Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 1994.
11 J. Jerzewska, lady rêkawiczek, Problemy Kryminalistyki 1993, nr 199, s. 913.
12 J. Moszczyñski, Korelacje pomiêdzy wzorami listewek skórnych na opuszkach palców
r¹k, Przegl¹d Antropologiczny 1988, t. 54, z. 12, s. 99106.
13 J. Moszczyñski, Najbardziej prawdopodobne formu³y daktyloskopijne, Wydawnictwo Zak³adu Kryminalistyki KGMO, Warszawa 1988.
14 J. Moszczyñski, Mo¿liwoci kodowania ladów linii papilarnych zabezpieczonych na
miejscu zdarzenia, Problemy Kryminalistyki 1986, nr 171, s. 2327.
15 T. Kozie³, J. Kamiñski, K. ¯uchewicz, Technika laserowa w praktyce Zak³adu Kryminalistyki KGMO, Problemy Kryminalistyki 1987, nr 177, s. 289302.
16 J. Moszczyñski, A. Siejca, £. Ziemnicki, Optoelektroniczna metoda wizualizacji ladów
daktyloskopijnych za pomoc¹ luminescencji opónionej, Problemy Kryminalistyki 2007,
nr 258, s. 5052; J. Moszczyñski, A. Siejca, £. Ziemnicki, New System for the Acquisition of
Fingerprints by Means of Time-Resolved Luminescence, Journal of Forensic Identification
2008, t. 58, nr 5, s. 515523.
17 M. Rybczyñska-Królik, Mo¿liwoci zastosowania w roztworze ninhydryny innych rozpuszczalników zastêpuj¹cych aceton, Problemy Kryminalistyki 1985, nr 169, s. 468482;
eadem, Barwienie ladów linii papilarnych roztworami fioletu krystalicznego (gencjany), Problemy Kryminalistyki 1992, nr 193194, s. 2628.
18 S. Miernik, Ujawnianie ladów linii papilarnych na skórze ludzkiej, Problemy Kryminalistyki 1991, nr 191192, s. 2128.

174

Jaros³aw Moszczyñski

Zasady funkcjonowania klasycznych zbiorów
daktyloskopijnych
Utworzona w okresie miêdzywojennym i reaktywowana w 1945 r. Centralna Registratura Daktyloskopijna, zlokalizowana obecnie w Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Policji, funkcjonowa³a w niezmieniony
sposób a¿ do roku 2000, kiedy to zosta³ wdro¿ony system automatycznej
identyfikacji daktyloskopijnej. Do tego czasu zbiory kart daktyloskopijnych
zorganizowane by³y wed³ug dziesiêciopalcowej formu³y daktyloskopijnej19,
która przyjmuj¹c postaæ u³amka zawiera³a podstawowe informacje o budowie
wzorów linii papilarnych na wszystkich dziesiêciu palcach daktyloskopowanej osoby. Registratury daktyloskopijne, rozwijaj¹ce siê dynamicznie na ca³ym wiecie od pocz¹tku XX w., oparte by³y na ró¿nych modyfikacjach systemów klasyfikacji opracowanych przez E. Henryego i F. Galtona b¹d
J. Vuceticha. Formu³y te nie by³y indywidualne dla daktyloskopowanych
osób, jednak nawet przy zbiorach licz¹cych kilka milionów kart, pozwala³y
na rozlokowanie ich na odpowiednio oznakowanych pó³kach rega³ów w taki
sposób, ¿e tylko od kilku do kilkudziesiêciu kart posiada³o dok³adnie tak¹
sam¹ formu³ê. Dziêki temu doæ ³atwo by³o odszukaæ (skojarzyæ ze sob¹)
karty daktyloskopijne tej samej osoby, w³¹czone do zbioru w ró¿nym czasie.
W³anie ta mo¿liwoæ stanowi³a najwiêksz¹ wartoæ registratur daktyloskopijnych, gdy¿ pozwala³a na ustalanie to¿samoci (lub jej weryfikacjê) osób
podejrzanych o pope³nianie przestêpstw, a tak¿e zw³ok. Oczywicie warunkiem koniecznym do dokonania takich ustaleñ by³a wczeniejsza rejestracja
daktyloskopijna danej osoby.
Tak zwane wywiady daktyloskopijne by³y prowadzone poprzez dostarczenie karty daktyloskopijnej do CRD lub przez telefon20. Dzwoni¹cy z kraju
funkcjonariusze (najczêciej eksperci daktyloskopii lub technicy) opisywali
podstawowe elementy budowy wzorów linii papilarnych na kolejnych palcach
i na tej podstawie w CRD by³y wyprowadzane formu³y daktyloskopijne.
Czynnoæ ta wymaga³a od pracowników CRD nie tylko perfekcyjnej znajomoci zasad klasyfikacji kart daktyloskopijnych i wielkiego dowiadczenia, ale
tak¿e du¿ej wyobrani. Dziêki temu znakomita wiêkszoæ ustaleñ przez telefon okazywa³a siê trafna  ka¿dy taki wywiad wymaga³ jednak potwierdzenia poprzez dostarczenie karty daktyloskopijnej do CRD. O du¿ej potrzebie
korzystania z us³ug CRD niech wiadcz¹ dane z 1990 r., kiedy to przeprowadzono 2067 wywiadów daktyloskopijnych, w ramach których ustalono to¿samoæ 906 osób i 208 zw³ok.
19
20

P. Horoszowski, Kryminalistyka, PWN, Warszawa 1958, s. 381400.
D. Raczyñski, Z. Skopiñski, Wywiad daktyloskopijny przez telefon, Wydawnictwo Zak³adu Kryminalistyki KGMO, Warszawa 1961.
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Pod koniec 1991 r. zainstalowano w polskiej Policji sieæ telefaksów, które
natychmiast znalaz³y zastosowanie w wywiadach daktyloskopijnych21. Pomimo niezbyt wiernego obrazu linii papilarnych na kopiach faksowych kart
daktyloskopijnych, przesy³anie ich do CRD znacznie usprawni³o dokonywanie szybkich ustaleñ to¿samoci osób i zw³ok. W roku 1995 liczba wywiadów
daktyloskopijnych wzros³a do 6277, w ramach których ustalono lub zweryfikowano to¿samoæ 1784 osób i 275 zw³ok.
Zbiory CRD, podobnie jak wszystkie klasyczne registratury daktyloskopijne, posiada³y jednak tak¿e wielk¹ wadê  by³y niemal zupe³nie nieprzydatne do wykrywania sprawców przestêpstw na podstawie ladów z miejsc
zdarzeñ. Te, zazwyczaj pozostawiane jednym lub kilkoma palcami, nie pozwala³y bowiem na wyprowadzanie dziesiêciopalcowej formu³y daktyloskopijnej. Z tego wzglêdu ju¿ od 1926 r. w Wydziale IV Komendy G³ównej Policji
Pañstwowej rozpoczêto dodatkowo prowadzenie registratury monodaktyloskopijnej, w ramach której odbitki linii papilarnych poszczególnych palców
kodowano oddzielnie, przypisuj¹c im ich w³asne formu³y monodaktyloskopijne (jednopalcowe)22. Pierwsze pozytywne rezultaty uzyskano w latach 30.23,
i tak w 1931 r. wykryto 59 sprawców, natomiast w 1938 r. liczba wykrytych
w ten sposób przestêpców wzros³a do 176. Prowadzenie registratury monodaktyloskopijnej by³o jednak bardzo pracoch³onne, a poszczególne formu³y
szybko siê przepe³nia³y, tzn. odbitki du¿ej liczby ró¿nych palców posiada³y
tak¹ sam¹ formu³ê. Z tego wzglêdu ma³o efektywne zbiory monodaktyloskopijne, prowadzone do lat 70., zawiera³y jedynie odbitki linii papilarnych
najbardziej aktywnych przestêpców.
Niewielkie korzyci wynika³y tak¿e z prowadzenia na prze³omie lat 80.
i 90. zbiorów ladów N.N. Eksperci z laboratoriów wojewódzkich ca³ego kraju
mieli obowi¹zek gromadzenia fotogramów ladów z miejsc zdarzeñ, które
spe³nia³y odpowiednie wymagania jakociowe i pozostawa³y niezidentyfikowane po badaniach eliminacyjnych. lady te nale¿a³o porównywaæ z kartami
daktyloskopijnymi nadsy³anymi w ramach kolejnych ekspertyz. Nietrudno
sobie wyobraziæ, jak bardzo pracoch³onne by³o to przedsiêwziêcie przy i tak
nadmiernym obci¹¿eniu ekspertyzami. By³a to tzw. m³ócka s³omy, co zreszt¹
potwierdza³y wyniki bliskie zeru.
Wyniki badañ nad najbardziej prawdopodobnymi formu³ami daktyloskopijnymi24, których celem by³o okrelenie zasad efektywnego przeszukiwania
zbiorów CRD w oparciu niepe³n¹ kartê daktyloskopijn¹, mog³y mieæ zastoso21 J. Moszczyñski, Wywiad daktyloskopijny za pomoc¹ telefaksu, Biuletyn Informacyjny
1993, nr 90, s. 1521.
22 P. Horoszowski, op. cit., s. 400410.
23 A. Misiuk, A. Pep³oñski, Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918
1926, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 1994, s. 218.
24 J. Moszczyñski, Najbardziej prawdopodobne formu³y...
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wanie jedynie w wyj¹tkowych przypadkach, kiedy to sprawca pozostawi³ na
miejscu zdarzenia lady wiêkszoci palców  wówczas mo¿na by³o wykonaæ
niepe³n¹ kartê daktyloskopijn¹ i wyprowadziæ szereg formu³ dziesiêciopalcowych, uporz¹dkowanych wed³ug prawdopodobieñstwa mo¿liwoci ich wyst¹pienia u danej osoby.
Jeden z nielicznych przypadków mo¿liwoci wykorzystania formu³ prawdopodobnych mia³ miejsce w g³onej sprawie seryjnego zabójcy, który
w pierwszej po³owie 1992 r. w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach pozbawi³
¿ycia za pomoc¹ karabinka sportowego szeæ osób, a wczeniej, w 1986 r.,
jedn¹ osobê25. Ofiar¹ zbrodniarza by³o m.in. ma³¿eñstwo zamordowane
w domu podczas snu. Sprawca wszed³ do budynku przez piwnicê, wyjmuj¹c
uprzednio szybê z okienka. W ten sposób pozostawi³ na niej lady a¿ siedmiu
palców. Korzystaj¹c z tej wyj¹tkowej okazji, zosta³y wyprowadzone formu³y
prawdopodobne (przyjmuj¹c wszystkie mo¿liwe kombinacje brakuj¹cych wzorów linii papilarnych). Jako ówczesny naczelnik Wydzia³u Daktyloskopii
CLK KGP poprosi³em o pomoc kilku ekspertów z laboratoriów wojewódzkich
i wspólnymi si³ami podjêlimy ¿mudne przeszukiwania zbiorów CRD. Po
miesi¹cu uda³o siê natrafiæ na kartê daktyloskopijn¹ sprawcy26. Okaza³o siê,
¿e by³ to ciesz¹cy siê dobr¹ opini¹ rencista, zdaktyloskopowany w m³odoci
w zwi¹zku z kradzie¿¹ motocykla. Tragizm tego przypadku powiêksza³ fakt,
i¿ podczas gdy trwa³y przeszukiwania zbiorów CRD, sprawca zamordowa³
kolejne dwie osoby. Karê mierci, orzeczon¹ w 1993 r., zamieniono na karê
do¿ywotniego wiêzienia, któr¹ skazany odbywa do chwili obecnej. Gdyby nie
lady a¿ siedmiu palców prawdopodobnie sprawca cieszy³by siê nadal wolnoci¹, a przecie¿ do wykrycia tego, jak równie¿ wielu innych przestêpców,
wystarczy³by tylko jeden, nawet fragmentaryczny lad  pod warunkiem
dysponowania systemem AFIS.
Pewnego rodzaju pó³rodkiem w komputeryzacji zbiorów daktyloskopijnych by³y systemy pó³automatyczne, których dzia³anie polega³o na kodowaniu ladów i odbitek z kart daktyloskopijnych przez ekspertów, wprowadzaniu kodów do odpowiednio zaprogramowanego komputera i automatycznego
porównywania kodów. Systemy takie funkcjonowa³y w policjach niektórych
pañstw. W Polsce tak¿e powsta³o kilka projektów tego rodzaju rozwi¹zañ27.
25
26

W. Che³chowski, Strzela psychol, Sztandar M³odych z 1719 lipca 1992.
I. Dudziec, Z rêki rencisty, Gazeta Wyborcza nr 176 (948) z 28 lipca 1992; M. Kosiñ,
Morderca zostawia lad, Express Wieczorny nr 219 (13659) z 6 listopada 1992.
27 W. Koz³owski, T. Pietrzykowski, Zastosowanie cyfrowych maszyn elektronowych w kryminalistyce, Problemy Kryminalistyki 1960, nr 23, s. 5; W. Koz³owski, System automatycznej
registratury daktyloskopijnej, Problemy Kryminalistyki 1962, nr 40, s. 621; Cz. Grzeszyk,
S. Grzegórski, Metody automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej, Problemy Kryminalistyki
1973, nr 105, s. 627; A. Szota-Koziczak, Skomputeryzowana registratura monodaktyloskopijna
 propozycja badania odcisku palca wzd³u¿ biegu linii naturalnych, Problemy Kryminalistyki
1985, nr 170, s. 635; M. Owoc, Wirtualna registratura monodaktyloskopijna, Problemy Kryminalistyki 1986, nr 172, s. 213.
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W roku 1988 w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP uruchomiony zosta³ pilota¿owy system pó³automatyczny oparty na mojej propozycji28. Po kilku miesi¹cach pracy w czteroosobowym zespole uzyskalimy pierwsze rezultaty w postaci identyfikacji kilkunastu sprawców w³amañ. Wkrótce jednak, po roku
1989, pojawi³a siê mo¿liwoæ odwiedzenia laboratoriów kryminalistycznych
w pañstwach Europy Zachodniej, gdzie przekona³em siê, ¿e czas systemów
pó³automatycznych ju¿ min¹³, a stosowane tam systemy AFIS to zupe³nie
inna jakoæ.

Zakres rejestracji daktyloskopijnej
Zgodnie z zasadami pierwszego systemu rejestracji kryminalnej przestêpców na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim29, karty gromadzone
wówczas w biurach rejestracyjnych, oprócz danych osobowych, rysopisu i zdjêæ,
zawiera³y tak¿e odbitki linii papilarnych palców. By³y one uk³adane wed³ug
formu³y zawieraj¹cej informacje o wzrocie osoby, jej wieku, kolorze w³osów,
p³ci, typie (europejski i wschodni) oraz klasie g³ównej (pierwszego cz³onu)
dziesiêciopalcowej formu³y daktyloskopijnej. Biura rejestracyjne pozwala³y:
 odnaleæ zdjêcie i opis wygl¹du wed³ug imienia i nazwiska;
 ustaliæ to¿samoæ na podstawie odcisków palców lub zdjêcia;
 okreliæ to¿samoæ wed³ug opisu wygl¹du sporz¹dzonego przez wiadków;
 okreliæ to¿samoæ na podstawie ladów linii papilarnych;
 podaæ informacjê o przestêpczej przesz³oci sprawcy.
Dla zobrazowania skali ustaleñ dokonywanych przez biura rejestracyjne,
dodajmy, i¿ w 1909 r. w Warszawskim Biurze Rejestracyjnym zarejestrowano
6277 osób, sporód których 4 406 pos³ugiwa³o siê fa³szywymi danymi osobowymi. Ponadto zidentyfikowano 268 osób na podstawie ladów linii papilarnych z miejsc zdarzeñ.
Po odzyskaniu niepodleg³oci przez Polskê Komendant G³ówny Policji
Pañstwowej 24 grudnia 1919 r. podpisa³ pierwsz¹ polsk¹ instrukcjê daktyloskopijn¹30, na mocy której jednostki policji by³y zobowi¹zane do przesy³ania
jednego egzemplarza karty daktyloskopijnej do Wydzia³u IV KG PP w War28
29
30

J. Moszczyñski, Mo¿liwoci kodowania ladów linii papilarnych..., s. 2327.
M. Szwarc, op. cit.
Zob.: W. Brzêk, Daktyloskopia w Polsce okresu miêdzywojennego, Problemy Kryminalistyki 1980, nr 145146, s. 510523; J. Misztal, Daktyloskopia w Polsce w XX wieku, Problemy
Kryminalistyki 2008, nr 262, s. 6371; D. Buras, Wykorzystanie daktyloskopii przez Policjê
Pañstwow¹ w Drugiej Rzeczypospolitej, Problemy Kryminalistyki 2004, nr 246, s. 5661;
D. Buras, Daktyloskopia na ziemiach polskich i w Polsce w latach 19091939, [w:] Daktyloskopia. 100 lat na ziemiach polskich, pod red. P. Rybickiego, T. Tomaszewskiego, Warszawa 2009,
s. 7182; K. Halicki, Sprzêt specjalistyczny w s³u¿bie Policji Pañstwowej w Drugiej Rzeczypospolitej, Problemy Kryminalistyki 2009, nr 263, s. 7277.

178

Jaros³aw Moszczyñski

szawie. Zgodnie z t¹ instrukcj¹ daktyloskopowaniu podlega³y nastêpuj¹ce
osoby:
 aresztowani oraz podejrzani, którzy nale¿eli do kategorii zawodowych
zbrodniarzy, podlegaj¹cych dozorowi policyjnemu;
 aresztowani, którzy ze wzglêdu na swoje wczeniejsze ¿ycie, rodzaj oraz
sposób pope³nienia czynów karygodnych s¹ szkodliwi dla pañstwa, mienia
i ¿ycia obywateli, a którym za pope³nienie czynu karygodnego grozi kara
ciê¿kiego wiêzienia;
 miêdzynarodowi zbrodniarze i w³óczêdzy wszelkiego rodzaju;
 wydaleni z kraju wyrokami s¹dowymi lub orzeczeniami administracyjnymi;
 podaj¹cy fa³szywe nazwisko oraz legitymuj¹cy siê fa³szywymi dowodami
osobistymi, jak te¿ osoby, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie,
¿e staraj¹ siê wprowadziæ w b³¹d urzêdy pañstwowe;
 Cyganie obojga p³ci bez wzglêdu na wiek i przynale¿noæ pañstwow¹;
 osoby aresztowane lub podejrzane o szpiegostwo oraz inne dzia³anie maj¹ce na celu wyrz¹dzenie szkody pañstwu;
 osoby nieznane w okolicy, przetrzymywane z jakichkolwiek powodów, g³uchoniemi, umys³owo chorzy itp., celem stwierdzenia ich to¿samoci;
 osoby, których zdjêcia daktyloskopijnego za¿¹da³ s¹d lub inne w³adze do
tego powo³ane;
 zw³oki zamordowanych, a nieznanych w okolicy, jak te¿ osób, które przypadkowo ponios³y mieræ.
Na podstawie rozkazu nr 165 Komendanta G³ównego Policji Pañstwowej
z 20 marca 1922 r. w ekspozyturach ledczych dzia³aj¹cych w wiêkszych miastach zorganizowano biura rejestracyjne, w sk³ad których wchodzi³y m.in.
registratury daktyloskopijne. W roku 1927 prowadzenie registratur powierzono urzêdom ledczym, które utworzono przy komendach wojewódzkich Policji
Pañstwowej. W 1928 r. opublikowano instrukcjê dla urzêdów ledczych, która
nak³ada³a obowi¹zek daktyloskopowania nastêpuj¹cych kategorii osób:
 znani policji przestêpcy zawodowi recydywici, bez wzglêdu na rodzaj i kwalifikacje pope³nianych przez nich przestêpstw;
 osoby aresztowane, wzglêdnie zatrzymane pod zarzutem pope³nienia przestêpstw zagro¿onych kar¹ mierci lub ciê¿kim wiêzieniem;
 osoby aresztowane za dopuszczenie siê takich przestêpstw, które z regu³y
pope³niane s¹ zawodowo, np. kradzie¿ kieszonkowa, kradzie¿ sklepowa,
kradzie¿ jarmarczna, kradzie¿ z w³amaniem, kradzie¿ z podkopem, fa³szerstwo banknotów, monet i papierów wartociowych, oszustwa z u¿yciem
fa³szywych brylantów, bezwartociowych przedmiotów i materia³ów, uprawianie gry hazardowej w poci¹gach i inne;
 osoby przetrzymywane pod zarzutem jakichkolwiek wykroczeñ przeciwko
prawu i porz¹dkowi, jeli bezsprzeczne stwierdzenie ich to¿samoci nastrêcza trudnoci danemu urzêdowi policyjnemu;
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 osoby zwolnione po odbyciu kary co najmniej wiêzienia za przestêpstwa
kryminalne, je¿eli przedtem nie by³y daktyloskopowane;
 osoby aresztowane za przestêpstwa skierowane przeciwko pañstwu;
 osoby wydalone z kraju na mocy wyroków s¹dowych, wzglêdnie orzeczeñ
w³adz administracyjnych, jak równie¿ osoby deportowane do kraju przez
zagraniczne w³adze ze wzglêdu na ich szkodliwoæ dla bezpiecznego ¿ycia
i mienia;
 Cyganie obojga p³ci od 14 roku ¿ycia pocz¹wszy, bez wzglêdu na przynale¿noæ pañstwow¹;
 nieznani, a przytrzymani z jakichkolwiek powodów prawnych osobnicy
niewiadomego pochodzenia, np. g³uchoniemi, umys³owo chorzy itp., celem
ustalenia ich to¿samoci;
 osoby, których daktyloskopowanie zosta³o zarz¹dzone przez w³adze s¹dowe, administracyjne lub wojskowe;
 zw³oki nieznanych osobników zamordowanych oraz osób niewiadomego pochodzenia, które ponios³y mieræ przypadkowo, np. skutkiem katastrof,
przejechania, utoniêcia, zosta³y zabite w czasie pocigu policyjnego lub
które pope³ni³y samobójstwo.
W 1944 r. rozpoczêto tworzenie Sekcji Naukowo-Technicznej Ekspertyz
w Komendzie G³ównej Milicji Obywatelskiej oraz laboratoriów fotodaktyloskopijnych w komendach wojewódzkich. Podjêto prace nad tworzeniem powiatowych kartotek znanych przestêpców, wojewódzkich registratur daktyloskopijnych (dziesiêciopalcowych), albumów fotograficznych przestêpców oraz
registratur monodaktyloskopijnych. Niestety w 1949 r. zlikwidowano Sekcjê
Naukowo-Techniczn¹ Ekspertyz KGMO. W roku 1954 przyst¹piono do organizacji Zak³adu Kryminalistyki KGMO i wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych. Na mocy rozkazu nr 8/54 KGMO z 22 padziernika 1954 r.
wprowadzona zosta³a instrukcja o zasadach stosowania i wykorzystania rejestracji daktyloskopijnej przez jednostki MO. Zgodnie z ni¹ prowadzenie Centralnej Registratury Daktyloskopijnej powierzono Zak³adowi Kryminalistyki
KGMO. CRD sk³ada³a siê z trzech dzia³ów: registratury dziesiêciopalcowej,
registratury monodaktyloskopijnej oraz centralnego zbioru ladów linii papilarnych nieustalonych przestêpców.
W póniejszym okresie zasady rejestracji daktyloskopijnej regulowa³a
Instrukcja nr 1/77 Dyrektora Zak³adu Kryminalistyki KGMO z 10 stycznia
1977 r. o zasadach i sposobie postêpowania w sprawach rejestracji daktyloskopijnej, ³usek, pocisków, broni utraconej oraz dokumentów anonimowych,
wydana na podstawie zarz¹dzenia nr 101/72 Ministra Spraw Wewnêtrznych
z 25 wrzenia 1972 r. Zgodnie z powy¿sz¹ instrukcj¹ rejestracji daktyloskopijnej podlega³y nastêpuj¹ce osoby:
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 podejrzani, którym przedstawiono zarzuty oraz osoby, które przes³uchano
w charakterze podejrzanego;
 osoby zatrzymane, które odmawia³y podania swoich danych personalnych
oraz osoby, co do których zachodzi³o podejrzenie, ¿e pos³uguj¹ siê fa³szywymi danymi personalnymi;
 nieletni podejrzani o pope³nienie zbrodni przeciwko ¿yciu, zbrodni zgwa³cenia, rozboju lub zbrodni przeciw bezpieczeñstwu powszechnemu albo
umylne spowodowanie ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju
zdrowia, a tak¿e o dokonanie powa¿niejszych kradzie¿y, szanta¿u lub takich przestêpstw, których sposób pope³nienia wskazuje na daleko posuniêty proces deprawacji lub nabycie kwalifikacji przestêpczych.

Problemy z podstawami prawnymi rejestracji
daktyloskopijnej
W roku 1989 wspomniana wy¿ej Instrukcja nr 1/77 zosta³a uchylona
w czêci dotycz¹cej rejestracji daktyloskopijnej na wniosek Prokuratora Generalnego, który w pimie z dnia 24 kwietnia 1989 r., l. dz. 94/89/1-d, do
Ministra Spraw Wewnêtrznych stwierdzi³ m.in.: Prokuratura Generalna
otrzymuje informacje, ¿e niektóre przypadki pobierania odcisków linii papilarnych (daktyloskopowania) prowadzonego przez organa resortu spraw wewnêtrznych s¹ sprzeczne z zasadami ochrony praw obywatelskich, wynikaj¹cych z art. 87 ust. 1 Konstytucji PRL. [...] Pozbawienie obywatela wolnoci
mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach okrelonych ustaw¹. Jedyn¹ podstaw¹
prawn¹ dla naruszenia wolnoci w zakresie dysponowania liniami papilarnymi jest art. 65 § 1 pkt 1 k.p.k., który zobowi¹zuje oskar¿onego (podejrzanego), gdy jest to potrzebne dla celów dowodowych danego postêpowania karnego, do poddania siê pobraniu odcisków. [...] Kodeks postêpowania karnego nie
upowa¿nia do daktyloskopowania oskar¿onych (podejrzanych) wy³¹cznie do
celów ewidencyjnych. Podobne stanowisko zosta³o zaprezentowane w pimie
Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 sierpnia 1989 r., l. dz. RPO 46208/
89/II/HK do Wiceministra Spraw Wewnêtrznych31.
Stan zawieszenia podstaw prawnych rejestracji daktyloskopijnej, pomimo usilnych starañ ze strony przedstawicieli kryminalistyki32, trwa³ a¿ do
roku 2005, kiedy to zosta³a znowelizowana ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia
1990 r. i zgodnie z art. 20 Policja uzyska³a prawo do pobierania, gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania w celach wykrywczych i identyfikacyjnych
31 J. Moszczyñski, Aktualne problemy rejestracji daktyloskopijnej  propozycje nowych
rozwi¹zañ, Problemy Kryminalistyki 1992, nr 197198, s. 39.
32 Np. J. Moszczyñski, Pilny problem powstania podstaw prawnych kryminalistycznej rejestracji daktyloskopijnej, Biuletyn Informacyjny 1992, nr 8586, s. 5558.
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odcisków linii papilarnych, zdjêæ oraz innych danych o osobach podejrzanych
o pope³nienie przestêpstw umylnych, ciganych z oskar¿enia publicznego,
nieletnich dopuszczaj¹cych siê czynów zabronionych przez ustawê jako przestêpstwa cigane z oskar¿enia publicznego, a tak¿e o osobach o nieustalonej
to¿samoci lub usi³uj¹cych ukryæ swoj¹ to¿samoæ oraz o osobach poszukiwanych.
Brak podstaw prawnych rejestracji daktyloskopijnej w latach 19892005
spowodowa³ gwa³towny spadek pobierania odcisków palców od osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstw, co obrazuj¹ iloci kart daktyloskopijnych
przes³anych do CRD w kolejnych latach tego okresu: 1988 r.  152 929, 1989 r.
 96 056, 1990 r.  22 473, 1991 r.  17 225, 1992 r.  14 450, 1993 r.  11 738,
1994 r.  14 211, 1995 r.  16 817.
Dezaktualizacja zbiorów CRD mia³a bardzo niekorzystny wp³yw na wykorzystanie identyfikacji daktyloskopijnej w procesie zwalczania przestêpczoci, tym bardziej ¿e w roku 2000 zosta³ uruchomiony system AFIS, który
dawa³ mo¿liwoci wykrywania sprawców przestêpstw, ale jego skutecznoæ
w oczywisty sposób zale¿y od wielkoci i aktualnoci bazy danych. Pojawienie
siê w 1995 r. podstaw prawnych rejestracji daktyloskopijnej wcale nie spowodowa³o radykalnego wzrostu wp³ywu kart daktyloskopijnych do CRD i wymaga³o d³ugofalowych dzia³añ, polegaj¹cych na rygorystycznym egzekwowaniu od policjantów daktyloskopowania sprawców przestêpstw.
Kolejne za³amanie rejestracji daktyloskopijnej nast¹pi³o po roku 2005,
kiedy to Trybuna³ Konstytucyjny, uwzglêdniaj¹c wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich, wyda³ orzeczenie z dnia 12 grudnia 2005 r. (sygn. K 32/04),
w którym zakwestionowa³ przepisy ustawy o Policji dotycz¹ce rejestracji
daktyloskopijnej, stwierdzaj¹c m.in., i¿ art. 20 ust. 2 ustawy o Policji jest
niezgodny z art. 51 ust. 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji przez to, ¿e
nie precyzuje, w jakich sytuacjach mo¿na gromadziæ informacje o osobach
podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa ciganego z urzêdu i nie okrela
rodzajów tych informacji w sposób wyczerpuj¹cy. W zwi¹zku z powy¿szym
w 2006 r. art. 20 ustawy o Policji zosta³ znowelizowany m.in. w ten sposób, i¿
w ust. 2c. zapisano: Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie pobiera siê
w przypadku, gdy nie maj¹ one przydatnoci wykrywczej, dowodowej lub
identyfikacyjnej w prowadzonym postêpowaniu. Przepis ten jest interpretowany w taki sposób, ¿e jeli na miejscu zdarzenia nie zostan¹ ujawnione
lady linii papilarnych, to osób podejrzanych nie daktyloskopuje siê. W rezultacie od roku 2007 nast¹pi³ gwa³towny spadek wp³ywu kart daktyloskopijnych. O ile w latach 20022006 do CRD wp³ywa³o co roku oko³o 300 tys.
kart, to obecnie wp³ywa ich ponad dziesiêciokrotnie mniej33.
33 A. Krawczyñska, AFIS, czyli baza skromnie wykorzystywana, Policja 2013, nr 4(97),
s. 1213.
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Nowoczesny, kosztowny system AFIS, stanowi¹cy bardzo u¿yteczne narzêdzie do zwalczania przestêpczoci, bez aktualizowanej bazy danych stanie
siê niestety atrap¹, o ile nie zostan¹ zmienione podstawy prawne daktyloskopowania. Fakt, ¿e na miejscu zdarzenia nie ujawniono ladów linii papilarnych nie powinien stanowiæ ¿adnej przeszkody w pobraniu odcisków palców
od podejrzanego, a zw³aszcza oskar¿onego czy skazanego. Aktualna praktyka
jest zaprzeczeniem sensu prowadzenia kryminalistycznych baz danych.

Automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej
(AFIS)
Zasadniczy prze³om w prowadzeniu registratur daktyloskopijnych nast¹pi³ w 1978 r., kiedy to wyprodukowany zosta³ przez amerykañsk¹ firmê
Printrak pierwszy system AFIS. W latach 80. systemy tego rodzaju, produkowane tak¿e przez francusk¹ firmê Morpho Systemes oraz japoñski koncern
NEC, znalaz³y zastosowanie w pracy policji wielu pañstw zachodnich. Dzisiaj
s¹ standardem w procesie zwalczania przestêpczoci. Odbitki z kart daktyloskopijnych sprawców przestêpstw oraz lady z miejsc zdarzeñ wprowadzane
s¹ do bazy systemu AFIS za pomoc¹ skanerów. Oczywicie nie ma potrzeby
wyprowadzania jakichkolwiek formu³. System automatycznie koduje rzeczywisty obraz linii papilarnych i dokonuje porównañ z baz¹ danych. Wynik
przeszukania bazy danych, przedstawiany w postaci tzw. listy kandydatów,
ka¿dorazowo weryfikowany jest przez eksperta34. Automatyczne porównanie
ladu z miejsca zdarzenia z odbitkami palców i d³oni kilku milionów osób
trwa kilka lub kilkanacie minut, natomiast w przypadku tradycyjnych registratur czynnoæ taka by³a niewykonalna.
Jeszcze niedawno, bo przed oko³o 20 laty, wiedza polskich ekspertów
daktyloskopii o systemach AFIS by³a bardzo powierzchowna. Kr¹¿y³y opinie,
¿e systemy te s¹ bardzo ma³o skuteczne i odgrywaj¹ raczej prewencyjn¹ ni¿
wykrywcz¹ rolê. Wynika³o to st¹d, ¿e nasze kontakty z policjami pañstw
zachodnich do lat 90. praktycznie nie istnia³y i nie by³o mo¿liwoci porozmawiania z u¿ytkownikami systemów AFIS ani tym bardziej przeprowadzenia
testów. Ponadto obowi¹zywa³o embargo na transfer do pañstw bloku wschodniego komputerowych technologii analizy obrazu, wykorzystywanych tak¿e
do celów militarnych. Pomimo to pierwsze starania o zakup systemu AFIS
podjê³a w latach 80. Krystyna Baniuk, wówczas naczelnik Wydzia³u Daktyloskopii Zak³adu Kryminalistyki KGMO.

34 J. Moszczyñski, Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 1997, s. 198214.
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Przemiany polityczne, które nast¹pi³y w Polsce po 1989 r., otworzy³y
szerokie mo¿liwoci nawi¹zania bezporednich kontaktów z laboratoriami
kryminalistycznymi Europy Zachodniej. Skwapliwie korzysta³em z pojawiaj¹cych siê mo¿liwoci. Pierwsza kilkudniowa wizyta na pocz¹tku 1991 r.
w holenderskim Centrum Informacji Kryminalnej (CRI) w Hadze ca³kowicie
zmieni³a moje wyobra¿enie o technicznych mo¿liwociach daktyloskopii.
Przede wszystkim mog³em zobaczyæ, a nawet przeprowadziæ test na systemie
AFIS firmy Printrak. Pierwszy raz zobaczy³em, jak wygl¹da dobrze wyposa¿one laboratorium daktyloskopijne. Znalaz³em siê w innym wiecie. Jeszcze
wiêkszego szoku dozna³em podczas prawie miesiêcznego pobytu (wraz z dwoma innymi ekspertami) w New Scotland Yard35. Póniej by³o BKA w Wiesbaden, Laboratorium w Lyonie i inne. Wszêdzie spotyka³em siê z ogromn¹
¿yczliwoci¹. W krótkim czasie mog³em zgromadziæ wielk¹ iloæ nowej wiedzy z zakresu daktyloskopii, któr¹ sukcesywnie przekazywa³em innym ekspertom w periodykach wydawanych przez CLK KGP, a póniej usystematyzowa³em j¹ w podrêczniku36. Najwa¿niejsze jednak by³o to, ¿e mog³em jasno
okreliæ kierunek rozwoju polskiej daktyloskopii. Najwiêkszym wyzwaniem
i zarazem najwa¿niejszym celem w mojej karierze zawodowej sta³o siê wdro¿enie do praktyki systemu AFIS37 oraz zbudowanie nowoczesnej pracowni
wizualizacji ladów38 . Koordynowanie wdra¿ania systemu AFIS Komendant
G³ówny Policji powierzy³ mojej osobie, w tym momencie zastêpcy dyrektora
CLK KGP.
Cel zosta³ jasno okrelony, wystarczy³o przyst¹piæ do jego realizacji. Problem polega³ jednak na tym, ¿e niezbêdne by³y du¿e rodki finansowe, nowe
pomieszczenia i ich adaptacja, zwiêkszenie obsady kadrowej, dostêp do policyjnych ³¹czy teleinformatycznych i wiele innych potrzeb. Wkrótce sta³o siê
jasne, ¿e na rodki bud¿etowe nie mo¿emy liczyæ. Dziêki wspólnym staraniom z dyrektorem CLK KGP Zbigniewem Ruszkowskim uda³o nam siê pozyskaæ z funduszu Phare 3 mln ECU na system centralny AFIS z perspektyw¹ otrzymania dalszego wsparcia finansowego na instalacjê sieci krajowej.
Memorandum finansowe zosta³o podpisane z Komisj¹ Europejsk¹ w 1994 r.
By³y to pierwsze rodki pomocowe UE dla polskiej Policji. Przed og³oszeniem
przetargu przeprowadzi³em z Maciejem Wroñskim testy wielu systemów
AFIS w Europie i USA (m.in. systemy firm: Morpho, Printrak, Cogent, Unisys, Simens-Nixdorf, Recoware). Procedura przetargowa zosta³a rozpoczêta
35 J. Moszczyñski, Wykorzystanie identyfikacji daktyloskopijnej przez policjê londyñsk¹,
Biuletyn Informacyjny 1991, nr 34, s. 2025.
36 J. Moszczyñski, Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa 1997.
37 J. Moszczyñski, O potrzebie automatyzacji identyfikacji daktyloskopijnej w Polsce, Problemy Kryminalistyki 1991, nr 191192, s. 36.
38 J. Moszczyñski, Materia³y i sprzêt daktyloskopijny  oferta firm zachodnich, Biuletyn
Informacyjny 1992, nr 8586, s. 1928.
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w 1996 r., jednak¿e w jej trakcie Komisja Europejska zmieni³a zdanie
w kwestii udzia³u w przetargu firm pozaeuropejskich, co skutkowa³o powtórzeniem procedury. W rezultacie dopiero w 1998 r. dosz³o do podpisania
kontraktu ze zwyciêsk¹ firm¹ Sagem (Morpho).
Wczeniej rozpoczê³y siê przygotowania do instalacji AFIS. Mia³em okazjê zaprojektowania w uzyskanej hali w budynku Biura Informatyki KGP
wszystkich niezbêdnych pomieszczeñ, uwzglêdniaj¹c nie tylko AFIS, ale tak¿e nowoczesn¹ pracowniê wizualizacji ladów i pozosta³e potrzeby Wydzia³u
Daktyloskopii. Plany zaczê³y przybieraæ realn¹ postaæ, ale wymaga³o to
ogromnej pracy wszystkich pracowników Wydzia³u Daktyloskopii z naczelnikiem Krzysztofem Witos³awskim i jego zastêpc¹ Markiem Szwarcem na czele, przy bardzo aktywnym zaanga¿owaniu nowego dyrektora CLK KGP Mieczys³awa Goca. W szczególnoci wielkiego wysi³ku wymaga³o przygotowanie
kart daktyloskopijnych do konwersji (skanowanie i wprowadzanie do systemu), któr¹ w ci¹gu kilku miesiêcy wykona³ dostawca systemu w swoim
centrum konwersji, zlokalizowanym w USA. Oznacza³o to koniecznoæ dokonania selekcji kilkumilionowego zbioru kart (pod wzglêdem jakoci odbitek
i wieku osób zdaktyloskopowanych), naklejenia kodów paskowych i zapakowania kart w kontenery, a póniej ich rozpakowania.
Bardzo powa¿nym problemem, z jakim musielimy sobie tak¿e poradziæ,
by³o odbudowanie prawie zanik³ej na pocz¹tku lat 90. rejestracji daktyloskopijnej, o czym by³a ju¿ mowa wczeniej.
W roku 2000 zosta³ zainstalowany centralny system AFIS, zawieraj¹cy
bazê danych, zespó³ urz¹dzeñ koduj¹cych i porównuj¹cych oraz 10 stanowisk
roboczych, a dwa lata póniej uruchomiono sieæ krajow¹, obejmuj¹c¹ 28 stanowisk roboczych zainstalowanych w laboratoriach wojewódzkich oraz
58 urz¹dzeñ Morpho-Touch do szybkiej identyfikacji osób, wykorzystywanych
w jednostkach policyjnych ni¿szego szczebla. Wdro¿enie systemu AFIS pozwoli³o ju¿ wkrótce na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów. Liczba pozytywnych identyfikacji ladów z miejsc zdarzeñ (wykryæ sprawców przestêpstw)
w latach 20022007 wynosi³a kolejno: 3443, 5435, 4544, 4028, 4527, 3963.
Ponadto w ci¹gu ka¿dego roku ustalano to¿samoæ rednio oko³o 15 000 osób
i 500 zw³ok. AFIS spotka³ siê z entuzjastycznym przyjêciem ze strony polskich ekspertów daktyloskopii.
Równoczenie z wdro¿eniem systemu AFIS na Wydziale Daktyloskopii
CLK KGP powsta³a pracownia wizualizacji, wyposa¿ona w najnowoczeniejszy sprzêt i technologie s³u¿¹ce do skutecznego ujawniania ladów linii papilarnych na ró¿nych pod³o¿ach. Sta³a siê ona wzorem i inspiracj¹ dla laboratoriów wojewódzkich.
System AFIS jest stale rozwijany pod nadzorem kolejnych naczelników
Wydzia³u Daktyloskopii CLK KGP (Marek Pêka³a, Krzysztof Tomaszycki)
 aktualizowane jest oprogramowanie, poszerzana jest sieæ stanowisk robo-
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czych w postaci urz¹dzeñ do elektronicznego daktyloskopowania (LiveScan)
oraz urz¹dzeñ do szybkiej identyfikacji (MorphoRapID).
Wdro¿enie do praktyki systemu AFIS, wspartego nowoczesnymi metodami wizualizacji ladów linii papilarnych, by³o niew¹tpliwym prze³omem
w polskiej daktyloskopii, pozwalaj¹cym na skuteczniejszy udzia³ kryminalistyki w zwalczaniu przestêpczoci.

Summary
From the history of dactyloscopy in Poland
Key words: dactyloscopy, history, AFIS.

The author, being the expert and former deputy director of the Central
Forensic Laboratory of the Polish Police, provides an insight into the Polish
dactyloscopy on the turn of 20th and 21st Centuries, also touching upon the
pre-war period in relation to the scope and manner of maintaining fingerprint collections. Up to the year 2000, technical equipment supporting fingerprint examination in Poland remained on a rather poor level; AFIS system was not in place and there was shortage of up to date equipment for the
development of finger marks. On the other hand, the skills of fingerprint
identification experts were, and in fact, have continued to be quite eminent.
A number of research projects were carried out. After 1989, i.e. the period of
political transformation in Poland, new contacts with well-established forensic laboratories in Europe were instituted, which allowed the state-of-the-art
technologies of fingerprint examination to be transplanted to Poland. Presently, fingerprint examiners in Poland can take advantage of AFIS system
in addition to well equipped latent visualization units, which contributes to
the fact that Polish dactyloscopy is one of the leading in Europe. The most
outstanding problem to be solved involves the lack of adequate legal instruments for maintaining the fingerprint records of criminal offenders.
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Mniejszoæ bia³oruska i jej Koció³
u schy³ku istnienia II Rzeczypospolitej
Wród mniejszoci narodowych Bia³orusini stanowili trzeci¹ co do wielkoci grupê licz¹c¹  w zale¿noci od zastosowanej metody  od 990 tys.
do 1 mln 954 tys. obywateli II Rzeczypospolitej1; stanowi³o to odpowiednio od
3,1 do 6,1% wed³ug danych na 1931 r.2 Mieszkali w zasadzie tylko w czterech
pó³nocno-wschodnich województwach: poleskim (43,557,8% mieszkañców),
nowogródzkim (39,158,3% mieszkañców), wileñskim (22,732,1% mieszkañców) i bia³ostockim (16,3% mieszkañców)3. Dodaæ nale¿a³oby, ¿e ludnoæ ta
1 W. Michowicz, Problemy mniejszoci narodowych, [w:] J. Tomicki (red.), Polska odrodzona 19181939, Warszawa 1988, s. 286288; J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszoci narodowe w Polsce w latach 19181939, Warszawa 1985, s. 71, tab. 3.
2 Zob. Historia Polski w liczbach. Pañstwo. Spo³eczeñstwo, t. I, Warszawa 2003, s. 382383.
3 Zob. W. Michowicz, op. cit., s. 288; J. Tomaszewski, Ojczyzna..., s. 71, tab. 3. Jeszcze
inne liczby podawa³y spisy urzêdowe, zob. Historia Polski..., s. 382383. Ró¿nice w szacunkach
wynikaj¹ z kilku przyczyn. Po pierwsze, s¹ zale¿ne od przyjêtej metody badawczej. Po drugie,
dane urzêdowe s¹ niezbyt wiarygodne. Przy sporz¹dzaniu spisów w II Rzeczypospolitej wszystkie niejasnoci przy okrelaniu przynale¿noci narodowej interpretowano na korzyæ narodowoci polskiej. Tymczasem niski poziom wiadomoci narodowej ludnoci wiejskiej na kresach
wschodnich powodowa³, ¿e znaczny odsetek ludnoci okrela³ siê przymiotnikiem tutejszy.
Wielkoæ danych szacunkowych uzale¿niona jest wiêc od sprecyzowania, do jakiej grupy narodowociowej zaliczyæ tê kategoriê ludnoci. O politycznych implikacjach zwi¹zanych ze spisami
ludnoci wiadczy te¿ spis dokonany w 1939 r. po zajêciu tych terenów przez Rosjan
 w województwie poleskim 62,5% ludnoci okreli³o siê jako tutejsi, a Bia³orusini stanowili
wed³ug tego spisu tylko 6,7% mieszkañców. Zob. R. Wnuk, Za pierwszego Sowieta. Polska
konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesieñ 1939  czerwiec 1941), Warszawa
2007, s. 13. Jednoczenie trudno stwierdziæ, czy tutejsi to Bia³orusini, Ukraiñcy, czy te¿ osoby
o niesprecyzowanej wiadomoci narodowej lub znajduj¹ce siê na pograniczu kultur; J. Tomaszewski, Mniejszoci narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991, s. 9 i 16. Szerzej na temat
tutejszych zob. G. Hryciuk, Przemiany narodowociowe w Galicji Wschodniej i na Wo³yniu
w latach 19311948, Toruñ 2005, s. 73-83. Kontrowersjom zwi¹zanym ze struktur¹ narodowociow¹
Kresów Wschodnich jest powiêcony artyku³ (te¿ zreszt¹ bardzo kontrowersyjny) Struktura narodowociowa historycznej Litwy w XIX i XX w. wed³ug zachodniorusinów, bia³oruskich odrodzeñców
i nauki polskiej, Polska Akcja Narodowo-Konserwatywna Ojczyzna; [online] <www.narodowikonserwatyci.pl/2014/03/04/struktura-narodowosciowa-historycznej-litwy-w-XIX-i-XX-w-wedlug-zachodniorusinow-bialoruskich-odrodzencow-i-nauki-polskiej>, dostêp: 3.05.2014 r.
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w województwach: poleskim, nowogródzkim i bia³ostockim by³a rozmieszczona nierównomiernie  zwarcie jedynie w niektórych powiatach, gdzie odsetek
Polaków by³ minimalny. Tylko w województwie wileñskim by³a rozproszona
na ca³ym jego obszarze, z wyj¹tkiem wszak¿e Wilna, gdzie stanowi³a co
najwy¿ej 1% mieszkañców miasta. Ca³oæ tych terenów przed wojn¹ wchodzi³a w sk³ad pañstwa rosyjskiego.
Sporód wszystkich mniejszoci spo³ecznoæ bia³oruska znajdowa³a siê
w po³o¿eniu najgorszym4. Przede wszystkim za wzglêdu na najwy¿szy
w Rzeczypospolitej odsetek analfabetów; przy rednim poziomie analfabetyzmu wynosz¹cym ok. 33% w 1921 r. i 23% w 1931 r. w województwach wschodnich siêga³ on odpowiednio 68% i 41%, a na wsi, gdzie mieszka³o prawie 95%
Bia³orusinów, odsetek ten by³ co najmniej o 5% wy¿szy5. W bia³oruskich
wsiach przewa¿a³y ma³e i rednie gospodarstwa rolne w zdecydowanej wiêkszoci produkuj¹ce na w³asne potrzeby. Tylko 25% gospodarstw mia³o powierzchniê od 15 do 50 hektarów i te zatrudnia³y na sta³e robotników rolnych. To wszystko powodowa³o, ¿e na tym terenie dominowa³a wymiana
naturalna, w XX wieku zupe³nie ju¿ archaiczna. Nie by³o wród Bia³orusinów
ani obszarników, ani mieszczañstwa, tak¿e robotników by³o niewielu  szacuje siê, ¿e ich liczba nie przekracza³a 30 tys. i prawie wszyscy byli zatrudnieni
w drobnych zak³adach produkcyjnych i warsztatach rzemielniczych. Bardzo
nieliczn¹ bia³orusk¹ inteligencjê tworzyli niemal wy³¹cznie prawos³awni duchowni, nauczyciele oraz dzia³acze zwi¹zani z ruchem owiatowo-gospodarczym. Konsekwencj¹ archaicznych stosunków ekonomicznych by³y równie
archaiczne stosunki spo³eczne, w tym bardzo silne podzia³y stanowe6.
Wejcie w sk³ad odrodzonego pañstwa polskiego, przy biernej na ogó³
postawie wiêkszoci Bia³orusinów, nie zosta³o jednak przyjête przez nich
pozytywnie. Przede wszystkim obawiano siê zmian na gorsze; nastrój ten
charakteryzowa³ zreszt¹ nie tylko mniejszoæ bia³orusk¹, ale w ogóle ludnoæ
ch³opsk¹ by³ego zaboru rosyjskiego. St¹d najbardziej wiadoma czêæ tej
mniejszoci popar³a pocz¹tkowo w³adzê bolszewick¹7, ewentualnie by³a wy4 Znajomoæ sytuacji mniejszoci bia³oruskiej w II Rzeczypospolitej jest obecnie bardzo
dobra. G³ówne zas³ugi w tej mierze nale¿y przypisaæ bia³ostockiemu orodkowi naukowemu,
a zw³aszcza obu Profesorom Mironowiczom; zob. te¿. E. Mironowicz, Bia³oruska mniejszoæ
narodowa w II Rzeczypospolitej w historiografii polskiej, Bia³oruskie Zeszyty Historyczne
1995, nr 2 (4), s. 176180.
5 Historia Polski..., s. 489.
6 J. Tomaszewski, Ojczyzna..., s. 7982.
7 Wp³ywy bolszewickie by³y du¿e. Ju¿ w styczniu 1919 r. bolszewicy proklamowali powstanie Bia³oruskiej Republiki Rad, która mia³a obejmowaæ gubernie: smoleñsk¹, miñsk¹, mohylewsk¹, witebsk¹, grodzieñsk¹ i w czêci wileñsk¹. Przetrwa³a nieca³e dwa miesi¹ce, zast¹pi³a
j¹ powo³ana w to miejsce Litewsko-Bia³oruska Republika Rad ze stolic¹ w Miñsku. Ta z kolei
zosta³a zlikwidowana przez letni¹ ofensywê 1919 r. Józefa Pi³sudskiego, który do koñca sierpnia zaj¹³ ca³e jej terytorium. Reaktywowana przez bolszewików w lipcu 1920 r. by³a jedn¹
z czterech republik, które utworzy³y ZSRR. Z jej terytorium przenika³y na tereny II RP grupy
agitacyjno-dywersyjne, prowadz¹ce tak¿e dzia³alnoæ bandyck¹. Zob. O. £atyszonek, E. Mironowicz,
Historia Bia³orusi od po³owy XVIII do koñca XX wieku, Bia³ystok 2002, s. 139141; 149166.
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razicielk¹ d¹¿eñ narodowowyzwoleñczych, które uosabia³a istniej¹ca w latach
19181920 efemeryczna Bia³oruska Republika Ludowa8. Czêæ Bia³orusinów
wi¹za³a swoje polityczne, spo³eczne i ekonomiczne nadzieje na polepszenie
sytuacji z odradzaj¹cym siê pañstwem polskim, a zw³aszcza z federacyjnymi
planami Józefa Pi³sudskiego. Póniejsze wydarzenia przynios³y w tym
wzglêdzie same rozczarowania. W rezultacie przez ca³e dwudziestolecie
miêdzywojenne elity bia³oruskie, a w lad za nimi coraz bardziej uwiadomione spo³eczeñstwo miota³o siê miêdzy lojalnoci¹ wobec Polski, bia³oruskim nacjonalizmem i filosowietyzmem. Podkreliæ przy tym trzeba, ¿e polityka narodowociowa w³adz polskich, zw³aszcza na kresach wschodnich
Rzeczypospolitej, zniechêca³a do jakiejkolwiek wspó³pracy, a niechêæ do pañstwa polskiego pog³êbia³y antagonizmy: ekonomiczny (brak reformy rolnej
korzystnej dla miejscowej ludnoci) i spo³eczny (osadnictwo wojskowe).
Bia³orusini mieli wiêc w Rzeczypospolitej trudn¹ sytuacjê. W pocz¹tkach
istnienia pañstwa charakteryzowa³a ich bardzo niska wiadomoæ narodowa,
niski status spo³eczno-ekonomiczny oraz wspomniany ju¿ wysoki poziom
analfabetyzmu. To w³anie sk³ania³o niemal wszystkie ekipy rz¹dz¹ce do
lekcewa¿enia aspiracji narodowociowych ludnoci bia³oruskiej i przekonania, ¿e stosunkowo ³atwo bêdzie mo¿na przeprowadziæ tu proces polonizacji.
Na niezbyt przychyln¹ politykê w³adz centralnych nak³ada³a siê wyj¹tkowa
arogancja i brutalnoæ administracji lokalnej, która skutecznie sabotowa³a
niewielkie nawet próby za³agodzenia sytuacji podejmowane czasami w Warszawie.
W latach 20., po uregulowaniu sytuacji miêdzynarodowej, ze wzglêdu na
któr¹ starano siê przynajmniej formalnie zagwarantowaæ mniejszociom szereg praw9 i po zakoñczeniu wojny polsko-bolszewickiej, nast¹pi³o doæ wyrane odejcie od polityki kompromisu i przyjêcie wobec mniejszoci koncepcji
Narodowej Demokracji. Podpisanie paktu lanckoroñskiego i objêcie w³adzy
przez rz¹d Wincentego Witosa w 1923 r. doprowadzi³o do zdecydowanego
wzrostu napiêcia na Kresach; na terenach zamieszkiwanych przez ludnoæ
bia³orusk¹ zupe³nie swobodnie operowa³y oddzia³y zza wschodniej granicy.
Sytuacja na tym terenie, a zw³aszcza na obszarach zamieszka³ych przez
Ukraiñców doprowadzi³a do powo³ania w 1924 r. Korpusu Ochrony Pogranicza oraz wprowadzenia jednoosobowego kierownictwa do walki ze zbrojnymi
oddzia³ami na Kresach Wschodnich. Operacjami wojskowymi w województwach poleskim, bia³ostockim, nowogródzkim i w okrêgu wileñskim kierowa³
8 Szerzej na ten temat zob. D. Michaluk, Bia³oruska Republika Ludowa 19181920.
U podstaw bia³oruskiej pañstwowoci, Toruñ 2010; O. £atyszonek, E. Mironowicz, Historia
Bia³orusi..., s. 132138.
9 Szereg gwarancji w Konstytucji marcowej (Dz. U. z 1921 r., nr 44 poz. 267), ustawie
z dnia 26 wrzenia 1922 r. o zasadach powszechnego samorz¹du wojewódzkiego, a w szczególnoci województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanis³awowskiego (Dz. U. nr 90, poz. 829)
i innych aktach prawnych.
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gen. Edward Rydz-mig³y, któremu podporz¹dkowano ca³¹ administracjê terytorialn¹ oraz wszystkie jednostki wojskowe. Na stanowisko wojewody nowogródzkiego powo³ano gen. Mariana ¯egotê-Januszajtisa.
Napiêcie opad³o dopiero po przejêciu rz¹dów przez sanacjê  z jednej
strony poprawi³a siê sytuacja gospodarcza, z drugiej polityka Stalina wobec
w³asnej mniejszoci bia³oruskiej wyranie zahamowa³a sympatie filosowieckie po polskiej stronie granicy. Jednoczenie po przewrocie majowym czêæ
polityków zwi¹zanych z Józefem Pi³sudskim podjê³a próbê rewizji dotychczasowej polityki pañstwa wobec mniejszoci narodowych. W ramach tej polityki
miano stosowaæ asymilacjê pañstwow¹, tzn. przekonywaæ Bia³orusinów, ¿e
Rzeczpospolita jest tak¿e ich pañstwem. Wymaga³o to jednak wielu ustêpstw.
Program, jaki wówczas sformu³owano, zawiera³ propozycjê przeprowadzenia
korzystnej dla tej ludnoci reformy rolnej, rozwój szkolnictwa bia³oruskiego
i instytucji kulturalno-owiatowych oraz bia³orutenizacjê Cerkwi prawos³awnej. Ostatecznie plan ten, wprowadzany w 1927 r., za³ama³ siê ju¿ w roku
nastêpnym, a w latach 30. symbolem polityki wobec tej mniejszoci sta³ siê
wojewoda poleski Wac³aw Kostek-Biernacki, który odrzuci³ koncepcjê wspó³pracy. Po mierci Pi³sudskiego nurt konfrontacyjny wobec Bia³orusinów jeszcze
siê nasili³. Od 1936 r. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych przyjê³o program
przyspieszonej asymilacji ludnoci bia³oruskiej  zak³ada³ on praktycznie likwidacjê bia³oruskiego szkolnictwa i wiêkszoci instytucji kulturalnych10.
Jeden z centralnych problemów stanowi³a religia  prawos³awie dla Bia³orusinów by³o g³ównym, a czasami nawet jedynym elementem narodowociowej identyfikacji11. Obok mniejszoci ¿ydowskiej byli oni najbardziej jednolit¹ grup¹ wyznaniow¹; prawos³awie deklarowa³o 90% tej ludnoci,
pozostali wyznawali katolicyzm. Grekokatolików praktycznie na tym terenie
nie by³o  unici w guberniach zachodnich w 1839 r. na mocy synodu
w Po³ocku zostali zmuszeni do przejcia na prawos³awie12. Z kolei katolicy po
przeladowaniach, które nasila³y siê po powstaniach listopadowym i styczniowym, w myl ukazu tolerancyjnego z 17 kwietnia 1905 r. odbudowali swój
stan posiadania, a w ich szeregi przeszli ci unici, którzy odst¹pili od prawos³awia13.
10 Zob. O. £atyszonek, E. Mironowicz, Historia Bia³orusi..., s. 182-185. W sprawie szkolnictwa i owiaty, zob. U. Wróblewska, Polityka owiatowa pañstwa polskiego wobec mniejszoci
narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkuj¹cych Kresy Wschodnie w II RP, Nauka Polska 2011, nr 2, s. 109124.
11 Zob. P. Derdej, Koció³, cerkiew, synagoga, Dwudziestolecie Miêdzywojenne, t. 16,
Warszawa 2013, s. 73.
12 Zob. W. Osadczy, wiêta Ru. Rozwój i oddzia³ywanie idei prawos³awia w Galicji,
Lublin 2007, s. 351355.
13 W samej guberni grodzieñskiej prawie 5 tys. prawos³awnych przesz³o na katolicyzm.
Zob. J. Skarbek, Koció³ rzymskokatolicki na Bia³orusi i Litwie w XIX i pocz¹tkach XX stulecia,
[w:] Koció³ katolicki na Litwie i Bia³orusi w XIX i XX w., Sympozjum  Periodyk Naukowy
1999, R. III, nr 1 (4), s. 2327; szeroko na ten temat: M. Radwan, Polityka rosyjska wobec
kocio³a katolickiego na Litwie i Bia³orusi (po roku 1863), [w:] ibidem, s. 3162.
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Z tego te¿ wzglêdu okres dwudziestolecia miêdzywojennego dla Cerkwi
Prawos³awnej dzia³aj¹cej na obszarze odrodzonego pañstwa polskiego by³
z pewnoci¹ czasem niezwykle trudnym: konsolidacji rozproszonych struktur,
starañ o autokefaliê, d¹¿eñ do prawnego unormowania stosunków z pañstwem i niezwykle dotkliwego problemu rewindykacji maj¹tków. Szczególnie
interesuj¹ce z punktu widzenia historyka prawa s¹ okolicznoci zwi¹zane
z pracami nad regulacj¹ statusu prawnego Kocio³a prawos³awnego w Polsce.
Wydarzenia te sta³y siê przedmiotem wielu dzie³, monografii, artyku³ów
i drobniejszych przyczynków naukowych14. Sporód licznej bibliografii wyró¿nia siê monografia Witolda Ko³buka, który w ciekawy sposób i piêknym
jêzykiem przedstawia szersze t³o starañ o autokefaliê oraz o prawn¹ regulacjê prawos³awia w Polsce15. Autor wylicza te¿ przyczyny, które spowodowa³y
¿e status prawny Cerkwi w Polsce zosta³ uregulowany dopiero po 16 latach.
Znana publikacja Krzysztofa Krasowskiego z kolei odtwarza przebieg rz¹dowej dyskusji w tej sprawie na podstawie materia³ów archiwalnych16. Cennych informacji dostarcza te¿ monografia Miros³awy Papierzyñskiej-Turek17.
Powtarzanie dok³adnie ju¿ zbadanych i opisanych zdarzeñ nale¿y uznaæ
za zbêdne. Uzasadniona wydaje siê jednak g³êbsza egzegeza przepisów podstawowego w zakresie omawianych kwestii dekretu z 18 listopada 1938 r.
o stosunku Pañstwa do Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego
(PAKP), zw³aszcza ¿e wobec szybkiego wybuchu kolejnej wojny akt ten nie
sta³ siê wówczas przedmiotem szerszej analizy prawnej.
Na wstêpie rozwa¿añ nale¿y wspomnieæ o pozosta³ych aktach prawnych
z okresu II Rzeczypospolitej odnosz¹cych siê do Cerkwi Prawos³awnej. Zgodnie z brzmieniem art. 115 konstytucji marcowej18 stosunek pañstwa do kocio³ów i wyznañ mia³ byæ ustalony w drodze ustawowej po porozumieniu siê
z ich prawnymi reprezentacjami. W wykonaniu tego postanowienia Minister
Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego w dniu 30 stycznia 1922 r.
wyda³ tymczasowe przepisy o stosunku Rz¹du do Kocio³a Prawos³awnego
w Polsce19. Pierwszy wiêc akt reguluj¹cy status prawny Cerkwi nie by³
ustaw¹  pomimo dyspozycji konstytucyjnej  lecz jedynie rozporz¹dzeniem
14 Zob. m.in.: A. Mironowicz, Koció³ prawos³awny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,
Bia³ystok 2005; J. Woliñski, Polska i Koció³ Prawos³awny. Zarys historyczny, Lwów 1956;
U.A. Pawluczuk, ¯ycie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Bia³ystok 2007; H.E. Wyczawski,
Cerkiew prawos³awna w II Rzeczypospolitej, [w:] Z. Zieliñski, S. Wilk (red.), Koció³ w II Rzeczypospolitej, Lublin 1981, s. 165174; P. Borecki, Sytuacja prawna Kocio³a Prawos³awnego
w II Rzeczypospolitej, Elpis 2006, z. 1314, s. 93108.
15 W. Ko³buk, Cerkiew prawos³awna w Polsce miêdzywojennej, Lublin 2013.
16 K. Krasowski, Zwi¹zki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne,
Warszawa  Poznañ 1988, s. 159178.
17 M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹ a rzeczywistoci¹. Pañstwo wobec prawos³awia
19181939, Warszawa 1989.
18 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 44,
poz. 267).
19 M. P. nr 38, poz. 20.
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ministerialnym. Wbrew nazwie tymczasowe przepisy sta³y siê podstaw¹
stosunków miêdzy pañstwem a Kocio³em Prawos³awnym przez niemal ca³y
okres dwudziestolecia miêdzywojennego. Dopiero u schy³ku II Rzeczypospolitej w drodze czterech aktów prawnych uregulowano kwestie stosunków zewnêtrznych i wewnêtrznych Cerkwi20. Podstawowe znaczenie mia³ dekret
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Pañstwa
do Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego21. Nastêpnie w drodze rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. uznano Statut
Wewnêtrzny Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego22. W kolejnym roku zatwierdzenia Statutu Konsystorzy w. Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego dokona³ Minister Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego w drodze zarz¹dzenia23. Na koniec króciutk¹ ustaw¹ z dnia
23 czerwca 1939 r. uregulowano najbardziej nabrzmia³y problem maj¹tków
Kocio³a prawos³awnego24.
Jak wczeniej wspomniano, pierwszoplanowe znaczenie w relacjach miêdzy Cerkwi¹ a pañstwem polskim mia³ dekret z 18 listopada 1938 r.25 Znacz¹ca jest ju¿ sama forma regulacji stosunków miêdzy pañstwem a Kocio³em Prawos³awnym w Polsce. Dokonano tego nie w drodze ustawy, lecz
prezydenckiego dekretu, obawiaj¹c siê dyskusji parlamentarnej, która ³atwo
mog³a przenieæ siê na forum publiczne26.
Dekret z 1938 r. cile podporz¹dkowywa³ Koció³ Prawos³awny pañstwu27. Realizacji tego celu przywieca³y wczeniejsze wysi³ki rz¹du na rzecz
oderwania Cerkwi od wp³ywów patriarchatu moskiewskiego, uwieñczone
w 1925 r. og³oszeniem autokefalii28. Ta autokefalicznoæ Kocio³a prawos³aw20 Na temat stosunków wewnêtrznych i zewnêtrznych w Kociele Prawos³awnym zob.
W. Mossakowski, Ugruntowanie autokefalii prawos³awia w Polsce wspó³czesnej, Studia Iuridica Toruniensia 2012, t. XI, s. 113.
21 Dz. U. nr 88, poz. 597.
22 Dz. U. nr 103, poz. 679.
23 Zarz¹dzenie MWRiOP z dnia 6 maja 1939 r. (M. P. nr 136, poz. 319).
24 Ustawa o uregulowaniu stanu prawnego maj¹tków Kocio³a Prawos³awnego (Dz. U.
nr 57, poz. 370) sk³ada³a siê z zaledwie 9 artyku³ów. Sytuacja prawna maj¹tku Cerkwi zosta³a
szczegó³owo przedstawiona w monografii W. Bendzy, Regulacja kocielnych spraw maj¹tkowych
na przyk³adzie Kocio³a prawos³awnego w Polsce, Warszawa 2009 (zob. zw³aszcza s. 3741).
25 Por. M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹..., s. 167.
26 K. Krasowski, op. cit., s. 163, 173174, s. 324325.
27 Por. M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹..., s. 177; A. Mironowicz, Koció³ prawos³awny w Polsce, Bia³ystok 2006, s. 551.
28 Zagadnieniu temu powiêcona zosta³a m.in. monografia M. Bendzy, Droga kocio³a prawos³awnego w Polsce do autokefalii (Bia³ystok 2006) oraz praca zbiorowa: Autokefalie kocio³a prawos³awnego w Polsce (red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Bia³ystok 2006), a w szczególnoci zamieszczone tam artyku³y: A. Borkowskiego, Pertraktacje rz¹du polskiego z patriarchatem
ekumenicznym w sprawie przyznania autokefalii Kocio³owi prawos³awnemu w Polsce w latach
19201923 (s. 123138) i M. Papierzyñskiej-Turek, Historyczne uwarunkowania og³oszenia autokefalii Kocio³a prawos³awnego w Polsce w 1925 r. (s. 151164). Warto te¿ zwróciæ uwagê na monografiê z okresu miêdzywojennego J.S. Langroda, O autokefalji prawos³awnej w Polsce. Studjum
z zakresu polskiej polityki i administracji wyznaniowej, Warszawa 1931  jak wskazuje sam autor,
napisan¹ w chwili, w której wa¿¹ siê losy prawos³awia na ziemiach polskich (ibidem, s. 5).
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nego w Polsce zosta³a wyranie podkrelona w dekrecie. Ju¿ w pierwszym
artykule wskazano, ¿e Cerkiew jest niezale¿na od jakiejkolwiek pozakrajowej w³adzy duchownej lub wieckiej. Zachowywa³a ona ³¹cznoæ z Powszechnym Wschodnim Kocio³em Prawos³awnym, ale jedynie w sprawach dogmatycznych i kanonicznych.
Dekret statuowa³ zasadê prymatu ustawodawstwa pañstwowego, które
mia³o pierwszeñstwo przed regulacjami kocielnymi. Zadeklarowana ca³kowita wolnoæ rz¹dzenia siê, z jakiej mia³a korzystaæ Cerkiew w swym ¿yciu
wewnêtrznym, ograniczona zosta³a ramami prawodawstwa pañstwowego29.
Sam jednak dekret wprowadza³ tak daleko id¹ce ograniczenia w ¿yciu wewnêtrznym Kocio³a prawos³awnego, ¿e z trudem mo¿na mówiæ o jego samorz¹dnoci. Ponadto wszelkie przepisy kocielne musia³y pozostawaæ w zgodzie z ustawodawstwem pañstwowym.
Dekret zawiera³ liczne przepisy, których celem by³o zapewnienie wiernoci i lojalnoci duchowieñstwa prawos³awnego wobec pañstwa. Po pierwsze,
wyra¿a³ to obowi¹zek sk³adnia przysiêgi na wiernoæ pañstwu na³o¿ony na
metropolitê, biskupów oraz cz³onów konsystorzy. Metropolita oraz ka¿dy
z biskupów mia³ uroczycie przyrzekaæ, ¿e jako wierny i pos³uszny syn
Rzeczypospolitej, z pe³n¹ lojalnoci¹ szanowaæ bêdê Jej W³adze30. Podobnie
cz³onkowie konsystorzy przysiêgali, ¿e jako wierni i pos³uszni obywatele Rzeczypospolitej obowi¹zki swe spe³niaæ bêd¹ sumiennie i zgodnie z ustawami pañstwa
polskiego, bacz¹c pilnie na jego dobro31. Po drugie, wiêcenia duchowne mog³y
otrzymaæ jedynie osoby, które ukoñczy³y polskie szko³y: Pañstwowe Prawos³awne Liceum Teologiczne lub Uniwersytet Józefa Pi³sudskiego, uzyskuj¹c tytu³
magistra teologii prawos³awnej32. Biskupem diecezjalnym b¹d wikariuszem
móg³ zostaæ jedynie absolwent wy¿szych studiów teologicznych ukoñczonych
w Polsce33. Po trzecie, urzêdy kocielne, stanowiska i mandaty w Polskim
Autokefalicznym Kociele Prawos³awnym mogli piastowaæ jedynie polscy obywatele34; dotyczy³o to tak¿e cz³onków i nowicjuszy zgromadzeñ klasztornych35.
Po czwarte, przewidziano sankcje za dzia³alnoæ szkodliw¹ dla pañstwa polskie29
30
31
32

Art. 1 ust. 2 dekretu.
Za³¹cznik do dekretu.
Ibidem.
Art. 40 ust. 2 dekretu. Uniwersytet Warszawski od 1935 r. nosi³ imiê Józefa Pi³sudskiego, zob. dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1935 r. o nadaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwy: Uniwersytet Józefa Pi³sudskiego w Warszawie (Dz. U. nr 66,
poz. 412).
33 Zwolnienie z tych warunków mog³o nast¹piæ jedynie za zgod¹ MWRiOP.
34 Art. 48 dekretu. Osoby, które nie mia³y obywatelstwa polskiego, mog³y byæ wyj¹tkowo
dopuszczone do wskazanych wy¿ej godnoci jedynie za zezwoleniem MWRiOP.
35 Osoby zakonne i odbywaj¹ce nowicjat, które w chwili wejcia w ¿ycie dekretu nie
posiada³y obywatelstwa polskiego, mog³y nadal pozostaæ zakonnikami i sk³adaæ luby zakonne
pod warunkiem uzyskania na to przez w³aciwego biskupa zgody Ministra Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego w terminie jednego roku od dnia wejcia w ¿ycie dekretu (art. 81).

194

Anna Moszyñska, Zbigniew Naworski

go  w razie ujawnienia takiej dzia³alnoci duchownego wieckiego lub zakonnego w³adze mog³y ¿¹daæ do biskupa diecezjalnego wydania odpowiednich
zarz¹dzeñ lub usuniêcia danej osoby z zajmowanego stanowiska36.
Dekret stanowi³ narzêdzie polonizacji Cerkwi i oderwania jej od wp³ywów innych narodowoci. Przewidziano wyranie, ¿e jêzykiem urzêdowym
w³adz i urzêdów kocielnych jest jêzyk polski. Jedynie w stosunku do osób
i instytucji zwracaj¹cych siê do w³adz i urzêdów kocielnych w innym jêzyku
w³adze te i urzêdy mog³y pos³ugiwaæ siê jêzykiem petenta. Czasopisma stanowi¹ce organy urzêdowe Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego mog³y byæ wydawane wy³¹cznie w jêzyku polskim. Spowodowa³o to likwidacjê prasy prawos³awnej wydawanej w innych jêzykach37. Duchowni
Kocio³a prawos³awnego zostali zobowi¹zani do odmawiania podczas nabo¿eñstw modlitwy za pomylnoæ Rzeczypospolitej i prezydenta, a w dni wi¹t
pañstwowych mieli odprawiaæ uroczyste nabo¿eñstwa z mod³ami w intencji
pañstwa, prezydenta, rz¹du i wojska, zakoñczone odpiewaniem hymnu modlitewnego Bo¿e co Polskê.
Podstawowym organem realizuj¹cym politykê pañstwa wobec Cerkwi by³
Minister Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego (MWRiOP). Mniej
liczne kompetencje przys³ugiwa³y rz¹dowi, a najwê¿szy zakres uprawnieñ
w tej materii posiada³ sam wydaj¹cy dekret prezydent. Pomimo ¿e w systemie konstytucji kwietniowej to w rêkach prezydenta skupia³a siê najwy¿sza
w³adza pañstwowa, kwestiê stosunków miêdzy pañstwem a Kocio³em Prawos³awnym uznano za drugorzêdn¹ i realizacjê polityki pañstwa wobec Cerkwi powierzono ministrowi. Prezydent zachowa³ natomiast istotny wp³yw na
obsadê najwa¿niejszego stanowiska w Kociele Prawos³awnym.
Ka¿da wa¿niejsza decyzja podejmowana w sprawach organizacyjnych
i personalnych wymaga³a zgody w³adz, najczêciej w osobie MWRiOP lub
wojewody. Zgody ministra wymaga³ m.in. wybór zastêpcy metropolity, zmiana liczby diecezji i ich granic, w³¹czenie do PAKP innej organizacji kocielnej
lub religijnej o w³asnym ustroju wewnêtrznym, zawarcie ustrojowego zwi¹zku z tak¹ organizacj¹ oraz utworzenie nowego obrz¹dku w PAKP, zmiany na
stanowiskach biskupich, zmiany siedzib biskupich (diecezjalnych i wikarialnych), zwolnienie biskupa diecezjalnego i wikariusza od obowi¹zku ukoñczenia wy¿szych studiów teologicznych w Polsce, zwolnienie osoby przyjmuj¹cej
wiêcenia duchowne z obowi¹zku spe³nienia przewidzianych w dekrecie warunków, tworzenie dekanatów i parafii, ustalanie ich granic oraz siedzib
proboszczów, tworzenie kocielnych stanowisk duchownych i wieckich, two36 Z odpowiednim ¿¹daniem do biskupa móg³ wyst¹piæ wojewoda. Biskup móg³ natomiast
odwo³aæ siê do Ministra Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, który po porozumieniu
z Metropolit¹ rozstrzyga³ sprawê ostatecznie. Jego decyzja mia³a zostaæ wykonana w ci¹gu
dwóch tygodni.
37 M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹..., s. 174.
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rzenie nowych klasztorów, przyjmowanie do zgromadzeñ klasztornych osób,
które odby³y nowicjat lub z³o¿y³y luby zakonne za granic¹, zbycie i obci¹¿enie oraz zamiana maj¹tku nieruchomego PAKP, naruszenie Funduszu PAKP.
Ponadto szereg przepisów dekretu wymaga³ w sprawach wewn¹trzkocielnych porozumienia siê z MWRiOP. Przydzielenie biskupów wikariuszy
nastêpowa³o w porozumieniu z ministrem, podobnie wyznaczenie biskupa
zastêpuj¹cego biskupa diecezjalnego. Wydanie statutu bractwa dzia³aj¹cego
na podstawie przepisów o stowarzyszeniach równie¿ wymaga³o porozumienia
z ministrem38. Ponadto zatwierdza³ on statut konsystorzy  jak wczeniej
wspomniano  nast¹pi³o to w drodze zarz¹dzenia z dnia 6 maja 1939 r.
W odniesieniu do s³u¿by duszpasterskiej w wojsku analogiczne uprawnienia przyznane zosta³y Ministrowi Spraw Wojskowych. Minister ten powo³ywa³ wojskowego biskupa prawos³awnego39, jego zastêpcê  protoprezbitera,
dziekanów i kapelanów wojskowych oraz ich zastêpców40. Do jego kompetencji nale¿a³o te¿ wydanie przepisów okrelaj¹cych organizacjê i sposób pe³nienia wojskowej s³u¿by duszpasterskiej.
Od w³adz pañstwowych uzale¿nione by³y najwa¿niejsze kwestie w Kociele prawos³awnym: zwo³anie Soboru Generalnego czy obsada stanowiska
metropolity. Zwo³ania Soboru Generalnego dokonywa³ metropolita, ale dopiero po porozumieniu z Ministrem Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego i na podstawie orêdzia prezydenta Rzeczypospolitej. Okólnik ministra
w sprawie ogólnych wytycznych polityki wyznaniowej, zawieraj¹cy wewnêtrzn¹ instrukcjê do niektórych artyku³ów dekretu, przewidywa³ jednak
zwo³ywanie jedynie wyj¹tkowo Soboru Generalnego i tylko wówczas, gdy
rz¹d bêdzie mia³ pewnoæ co do jego przebiegu41. Na posiedzeniu Soboru
Generalnego mogli byæ obecni przedstawiciele rz¹du, którym s³u¿y³o prawo
zabierania g³osu poza kolejnoci¹ mówców, sk³adania owiadczeñ i wniosków.
Nie brali oni jednak udzia³u w g³osowaniu. W analogiczny sposób nastêpowa³o zwo³anie Soboru Elekcyjnego, którego zadaniem by³ wybór metropolity.
Z oczywistych wzglêdów sobór ten zwo³ywa³ nie metropolita, lecz jego zastêpca. Musia³ jednak w tej sprawie porozumieæ siê z MWRiOP, a dzia³aæ móg³
jedynie na podstawie orêdzia prezydenta.
38

Dekret przewidywa³, ¿e w parafiach mog³y byæ zak³adane bractwa, ich dzia³alnoæ
jednak ograniczona by³a przez restrykcyjne przepisy o stowarzyszeniach (art. 47 dekretu).
W obawie przed mo¿liwoci¹ przekszta³cenia siê bractw w organizacje o charakterze politycznym minister poleci³ wojewodom, by uzgadniali z ministerstwem wszelkie swoje posuniêcia
odnosz¹ce siê do bractw prawos³awnych (M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹..., s. 171).
Bractwom powiêcona zosta³a monografia A. Mironowicza, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Bia³ystok 2003.
39 Dokonywa³ tego w porozumieniu z metropolit¹ (art. 65 ust. 1 dekretu).
40 Protoprezbitera oraz dziekanów i kapelanów wojskowych i ich zastêpców Minister Spraw
Wojskowych mianowa³ na wniosek wojskowego biskupa prawos³awnego (art. 68 dekretu).
41 M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹..., s. 169. Okólnik MWRiOP z dnia 21 grudnia
1938 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki wyznaniowej.
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Rz¹d mia³ prawo z³o¿yæ sprzeciw co do wybranych przez specjalne Zebranie Przedelekcyjne kandydatów na metropolitê. Sprzeciw ten uzasadnia³y
mglicie sformu³owane w dekrecie wzglêdy pañstwowe42, co pozwala³o
w szerokim zakresie na ingerencjê w kandydatury na przysz³ego metropolitê.
W odniesieniu do ka¿dego kandydata nale¿a³o siê upewniæ u MWRiOP, czy
rz¹d nie wnosi sprzeciwu co do jego osoby. Nowo wybrany metropolita by³
przedstawiany prezydentowi Rzeczypospolitej  jak stwierdza³ dekret  w celu
uzyskania Jego uznania43. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e uznanie prezydenta
by³o aktem czysto honorowym, nie rodz¹cym ¿adnych skutków prawnych.
Pogl¹d taki nie jest jednak s³uszny, jeli wemiemy pod uwagê, ¿e zgodnie
z dekretem Uznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Metropolita sk³ada
na Jego rêce przysiêgê [...] i otrzymuje dekret upowa¿niaj¹cy do objêcia
stanowiska44. Powi¹zano wiêc cile uznanie prezydenta z mo¿liwoci¹ objêcia stanowiska, nie wystarcza³ w tym celu wybór przez sobór i brak sprzeciwu rz¹du co do kandydata. Takie uprawnienia prezydenta dobitnie potwierdzaj¹ póniejsze wydarzenia, a w szczególnoci cofniêcie przez niego w 1948 r.
uznania, udzielonego metropolicie Dionizemu Waledyñskiemu45.
Analogicznie do wyboru metropolity nastêpowa³ wybór biskupów. Ustawa wyró¿nia³a dwojakiego rodzaju stanowiska biskupie: stoj¹cych na czele
diecezji biskupów diecezjalnych oraz biskupów wikariuszy  przydzielanych
tym pierwszym do pomocy. Na czele wiêc ka¿dej diecezji sta³ biskup diecezjalny, za wyj¹tkiem diecezji warszawskiej, w której najwy¿sz¹ w³adzê pe³ni³
metropolita.
Biskupów diecezjalnych wybiera³ Sobór Biskupów sporód trzech kandydatów przedstawionych przez zebrania diecezjalne. Podobnie jak w przypadku wyboru metropolity, kandydatów na biskupów musia³ zaakceptowaæ rz¹d.
Wybrany biskup sk³ada³ przysiêgê przed premierem w obecnoci metropolity
i Ministra Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego. Dekret upowa¿niaj¹cy do objêcia stanowiska otrzymywa³ z r¹k Prezesa Rady Ministrów. Nastêpnie metropolita przedstawia³ nowego biskupa prezydentowi. Dekret nie
nak³ada³ na biskupa obowi¹zku uzyskania uznania prezydenta, odmiennie
ni¿ w przypadku metropolity. Za wystarczaj¹ce uznano zapoznanie g³owy
pañstwa z osobami stoj¹cymi na czele diecezji. Równie¿ wybór biskupów
wikariuszy wymaga³ zgody rz¹du, wyra¿onej przez Ministra Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego. To w³anie minister odbiera³ od elekta przysiêgê i wrêcza³ mu dekret, upowa¿niaj¹c go do objêcia stanowiska.
42
43
44
45

Art. 17 ust. 3 dekretu.
Art. 19 dekretu.
Ibidem.
Zarz¹dzenie Prezydenta z dnia 17 kwietnia 1948 r. w sprawie cofniêcia uznania udzielonego Dionizemu Waledyñskiemu jako metropolicie Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego (M. P. nr 38, poz. 154).
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W sprawach mniejszej wagi nad zgodnoci¹ dzia³alnoci Cerkwi z polityk¹ rz¹du czuwa³ wojewoda. W porozumieniu z nim ustalano termin zebrania
diecezjalnego46. Powinien on te¿ zostaæ z dwutygodniowym wyprzedzeniem
zawiadomiony o planowanej przez metropolitê wizytacji diecezji lub wizytacji
parafii i wi¹tyñ swej diecezji przez biskupa47. Uprawnienia wojewody dotyczy³y jednak przede wszystkim spraw personalnych. Jego zgodê nale¿a³o
uzyskaæ m.in. na powo³anie sekretarza konsystorza diecezjalnego. Jedynie
w porozumieniu z wojewod¹ biskup móg³ delegowaæ zastêpcê na stanowisko
proboszcza48. O mianowaniu, przeniesieniu lub zwolnieniu diakona, poddiakona lub psalmisty biskup mia³ obowi¹zek zawiadomiæ w³aciwego wojewodê.
Ponadto wojewoda móg³ za¿¹daæ od biskupa zwolnienia ze wzglêdów pañstwowych diakonów, poddiakonów i psalmistów z zajmowanych przez nich
stanowisk. Wojewoda uzyska³ wiêc wp³yw na obsadê nawet najni¿szych stanowisk w Kociele prawos³awnym. Móg³ równie¿ sprzeciwiæ siê kandydaturze danej osoby na stanowisko prze³o¿onego klasztoru, oczywicie motywuj¹c
swoje stanowisko wzglêdami pañstwowymi. Sprzeciw, zgodnie z wy¿ej wspomnianym okólnikiem ministra, nie musia³ byæ umotywowany49.
O ka¿dej kandydaturze na stanowisko dziekana, proboszcza i wikariusza
biskup mia³ obowi¹zek pisemnie zawiadomiæ w³aciwego wojewodê, który
móg³ za³o¿yæ sprzeciw przeciw osobie kandydata ze wzglêdów pañstwowych.
Dekret przewidywa³ te¿ mo¿liwoæ milcz¹cego wyra¿enia zgody. Je¿eli wojewoda w ci¹gu miesi¹ca od daty otrzymania zawiadomienia nie zg³osi³ sprzeciwu,
biskup móg³ dokonaæ nominacji bez dalszego oczekiwania na stanowisko wojewody. Postanowienie to mia³o wa¿ny wymiar praktyczny. W dotychczasowych
relacjach pomiêdzy Cerkwi¹ a administracj¹ pañstwow¹ niejednokrotnie
zdarza³y siê sytuacje, ¿e pisma i wnioski sk³adane przez przedstawicieli duchowieñstwa by³y pomijane milczeniem50. Szkoda, ¿e analogicznych regulacji nie
przewidywa³ dekret we wszystkich tych sytuacjach, w których czynnoci hierarchów prawos³awnych uzale¿nione by³y od zgody w³adz pañstwowych.
Jeli wojewoda z³o¿y³ sprzeciw na kandydata przedstawionego przez biskupa, ten ostatni móg³ wnieæ odwo³anie do Ministra Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego. Minister mia³ obowi¹zek w ci¹gu szeciu tygodni
rozstrzygn¹æ sprawê po zasiêgniêciu opinii metropolity. Milczenie ministra
w wyznaczonym terminie, podobnie jak w przypadku bezczynnoci wojewody,
46
47
48
49
50

Art. 30 ust. 1 dekretu.
Art. 39 ust. 1 i 2 dekretu.
Art. 37 ust. 2 dekretu.
M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹..., s. 172.
Przed³o¿ony MWRiOP w 1926 r. przez w³adze cerkiewne projekt ustawy o po³o¿eniu
prawnym Kocio³a w pañstwie zosta³ pominiêty milczeniem. Podobnie wystosowana do ministra
w 1934 r. proba metropolity Dionizego o powo³anie biskupstwa ma³opolskiego pozostawiona
zosta³a bez odpowiedzi (A. Mironowicz, Koció³ prawos³awny w Polsce, Bia³ystok 2006, s. 542
i 549).
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pozwala³o biskupowi na dokonanie nominacji. Je¿eli jednak minister uzna³
sprzeciw wojewody za uzasadniony, biskupowi pozostawa³o jedynie przedstawienie nowego kandydata.
Wszystkie opisane wy¿ej regulacje stanowi³y wyraz cis³ego podporz¹dkowania pañstwu Kocio³a prawos³awnego. Jednoczenie na mocy dekretu
pañstwo przyjmowa³o na siebie konkretne obowi¹zki finansowe wobec Cerkwi, polegaj¹ce przede wszystkim na nak³adach na szkolnictwo prawos³awne
oraz na przekazywaniu dotacji osobowych i rzeczowych.
W zakresie edukacji pañstwo zobowi¹zywa³o siê utrzymywaæ Pañstwowe
Prawos³awne Liceum Teologiczne, Studium (Wydzia³) Teologii Prawos³awnej
Uniwersytetu Józefa Pi³sudskiego w Warszawie oraz internaty dla uczniów
tego liceum i studentów wydzia³u teologii51. Jednoczenie w³adze pañstwowe
utrzymywa³y kontrolê nad tymi jednostkami, uznanymi za jedyne dopuszczalne orodki kszta³cenia przysz³ych duchownych prawos³awnych52. Minister Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego wydawa³ Statut Pañstwowego Prawos³awnego Liceum Teologicznego, ustala³ program nauk i warunki
przyjmowania uczniów53. Mia³ tego dokonywaæ w porozumieniu z metropolit¹, który zasiêga³ opinii Soboru Biskupów, dekret nie pozostawia³ jednak
w¹tpliwoci, ¿e wy³¹czna kompetencja do wydania tych aktów nale¿y do
ministra. Co znamienne, w tej sprawie mia³ jedynie porozumieæ siê z hierarch¹ prawos³awnym, a nie uzyskaæ jego zgodê. W gestii ministra le¿a³o tak¿e
powo³anie dyrektora i wszystkich nauczycieli Pañstwowego Prawos³awnego
Liceum Teologicznego, a wiêc nie tylko tych ucz¹cych przedmiotów wieckich, ale tak¿e teologicznych54. Powy¿sze regulacje mia³y zagwarantowaæ
obejmowanie stanowisk duchownych jedynie przez osoby wychowane w duchu pañstwowoci polskiej55. Pañstwo zobowi¹zywa³o siê tak¿e do przeznaczenia odpowiedniego pomieszczenia na potrzeby internatu dla uczniów Prawos³awnego Liceum Teologicznego. Mia³o te¿ przyznawaæ stypendia dla
wychowanków liceum i etaty dla personelu wychowawczego i administracyjnego. Iloæ i wysokoæ stypendiów oraz liczba etatów i wysokoæ pensji zale¿a³a od uznania Ministra Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego.
Dekret nie zawiera³ ¿adnych postanowieñ odnonie do wp³ywu pañstwa
na Studium Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu Józefa Pi³sudskiego w War51 Na temat szkolnictwa prawos³awnego w II Rzeczypospolitej zob. wiêcej: A. Mironowicz,
Koció³ prawos³awny..., s. 599604.
52 Art. 40 ust. 2 i art. 41 dekretu.
53 Art. 42 ust. 1 dekretu.
54 Nauczycieli przedmiotów wieckich minister powo³ywa³ po porozumieniu z w³aciw¹
w³adz¹ diecezjaln¹, w miarê mo¿noci sporód osób wyznania prawos³awnego. Nauczycieli
przedmiotów teologicznych wybiera³ natomiast sporód kandydatów posiadaj¹cych kwalifikacje
okrelone przepisami szkolnymi oraz misjê kanoniczn¹ udzielon¹ przez w³aciwego biskupa
diecezjalnego (art. 42 ust. 2 dekretu).
55 M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹..., s. 173.
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szawie. W myl bowiem zasady autonomii szko³y wy¿szej, obsada stanowisk,
regulacja spraw organizacyjnych, warunki przyjmowania na studia nale¿a³y
do kompetencji w³adz uczelni. Minister Wyznañ Religijnych i Owiecenia
Publicznego by³ uprawniony jedynie do wydawania przepisów organizacyjnych reguluj¹cych ustrój wewnêtrzny Pañstwowego Internatu dla Studentów
Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu Józefa Pi³sudskiego w Warszawie56. Ponadto pañstwo by³o zobowi¹zane zapewniæ dotacje na pokrycie niektórych
wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Kocio³a prawos³awnego. Z jednej strony
dekret przewidywa³, ¿e dotacje te maj¹ byæ odpowiednie do potrzeb Cerkwi,
z drugiej zaznacza³, ¿e bêd¹ ustalane w granicach kredytów przyznanych na
ten cel w bud¿ecie pañstwowym. Za³o¿enia te czêsto mog³y staæ ze sob¹
w jaskrawej sprzecznoci. Dotycz¹cy dotacji art. 64 dekretu jako jedyny nie
wchodzi³ w ¿ycie z dniem og³oszenia, lecz po up³ywie ponad czteromiesiêcznego vacatio legis  z dniem 1 kwietnia 1939 r.
Przyznawane Cerkwi dotacje mia³y byæ dwojakiego rodzaju: osobowe
i rzeczowe. Dotacje osobowe obejmowa³y comiesiêczne wynagrodzenia dla
duchownych oraz pracowników instytucji prawos³awnych. W przypadku 17
stanowisk wyranie kwotowo okrelono wysokoæ miesiêcznego wynagrodzenia. Zró¿nicowanie pomiêdzy stanowiskami by³o znaczne: metropolita mia³
otrzymywaæ 1075 z³ oraz 800 z³ na utrzymanie domu metropolitalnego, biskupi diecezjalni 700 z³ oraz 500 z³ na utrzymanie domu biskupiego, proboszczowie ponad dziesiêciokrotnie mniej, bo tylko 60 z³ (bez ¿adnych dodatkowych kwot na utrzymanie domu parafialnego), a psalmici zaledwie 15 z³.
Odnosz¹c wskazane wy¿ej kwoty do rednich wynagrodzeñ w administracji rz¹dowej, nale¿y stwierdziæ, ¿e uposa¿enia wy¿szych hierarchów duchownych zosta³y okrelone na przyzwoitym poziomie. Metropolicie przyznano
wynagrodzenie zbli¿one do uposa¿enia sêdziego S¹du Najwy¿szego (1100 z³),
znajduj¹ce siê powy¿ej pensji pracownika administracji cywilnej IV stopnia
(1000 z³)57. Honorarium biskupa plasowa³o siê poni¿ej uposa¿enia sêdziego
s¹du apelacyjnego (800 z³) i równa³o siê pensji urzêdnika pañstwowego
V stopnia58. Wynagrodzenie proboszczów natomiast oceniæ nale¿y jako niskie
 uposa¿enie zasadnicze pracownika administracji pañstwowej najni¿szego
szczebla w 1939 r. wynosi³o 100 z³, a posterunkowego policji 150 z³59 . Ustalaj¹c wynagrodzenie ni¿szych duchownych, wziêto zapewne pod uwagê zakres
ich obowi¹zków oraz zakorzeniony zwyczaj miejscowej ludnoci materialnej
opieki nad swoim duszpasterzem.
56 Dekret przewidywa³, ¿e minister wydaje te przepisy w porozumieniu z Metropolit¹
(art. 43). W odniesieniu do internatu dla uczniów Pañstwowego Prawos³awnego Liceum Teologicznego minister jedynie zatwierdza³ statut wydawany przez Metropolitê (art. 44 ust. 2).
57 Historia Polski w liczbach, s. 425.
58 Ibidem.
59 Ibidem, s. 425426.
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Odpowiednie dotacje roczne mia³y byæ przyznawane na zebrania diecezjalne, chór metropolitalny i chóry diecezjalne. Sposób wyp³acania dotacji na
wydatki osobowe mia³ ustaliæ Minister Wyznañ Religijnych i Owiecenia
Publicznego. Pañstwo przyjê³o na siebie tak¿e obowi¹zek wyp³aty emerytur
dla duchowieñstwa. Kwestie zaopatrzenia emerytalnego duchowieñstwa prawos³awnego oraz pozosta³ych po nim wdów i sierot mia³o uregulowaæ rozporz¹dzenie Rady Ministrów.
W odró¿nieniu od konkretnie uregulowanych, szczegó³owo wymienionych
dotacji osobowych, dotacje rzeczowe zosta³y ujête bardzo ogólnie. Dawa³o to
mo¿liwoæ okrelenia ich kwoty w dowolnej wysokoci, w zale¿noci od mo¿liwoci finansowych pañstwa oraz celów aktualnej polityki rz¹du. Dotacje rzeczowe obejmowa³y trzy kategorie wiadczeñ: wydatki rzeczowo-administracyjne instytucji kocielnych, zasi³ki i stypendia, wydatki budowlane. By³o to
wyliczenie enumeratywne.
Dekret z 1938 r. realizowa³ postulaty materialne Cerkwi w znacznie
wiêkszym stopniu ni¿ dotychczasowa regulacja. Na mocy tymczasowych
przepisów pañstwo zobowi¹zywa³o siê jedynie do wyp³acania poborów biskupom60 i konsystorzom w wysokoci ustalonej w bud¿ecie pañstwowym, a wiêc
w wysokoci zmiennej, niepewnej i ca³kowicie uzale¿nionej od woli w³adz.
Dekret za nie tylko przyznawa³ uposa¿enia dla osób zajmuj¹cych wszystkie
stanowiska duchowne w sta³ej wysokoci, ale równie¿ deklarowa³ rodki na
inne wydatki osobowe, dotacje rzeczowe oraz nak³ady na szkolnictwo.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dekret z 1938 r. poddawa³ Koció³ prawos³awny
w Polsce pod silny nadzór ze strony pañstwa. W³adze pañstwowe uzyska³y
wp³yw na obsadzanie wszystkich stanowisk duchownych, nawet tych najni¿szych  chocia¿by proboszczów, a nawet wikariuszy czy psalmistów. Nadzór
dotyczy³ nie tylko osób powo³anych lub kandyduj¹cych na dane stanowisko.
W³adze wymaga³y od duchownych ukoñczenia polskich szkó³ lub zwalnia³y
z obowi¹zku uzyskania takiego wykszta³cenia. Wszystkie stanowiska w Kociele prawos³awnym, zarówno duchowne, jak i wieckie, mog³y byæ tworzone
wy³¹cznie za uprzedni¹ zgod¹ Ministra Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego. Ingerencja w³adz oczywicie nie mog³a dotyczyæ zasad wiary, ale
obejmowa³a wiêkszoæ kwestii personalnych i organizacyjnych w Cerkwi prawos³awnej. Du¿a szczegó³owoæ przyjêtych rozwi¹zañ dawa³a jednak mniejsze pole do swobodnej, dowolnej interpretacji przepisów przez organy administracji  jak to siê zdarza³o na gruncie tymczasowych przepisów61. Z drugiej
strony wymóg uzyskiwania zgody w³adz na wiêkszoæ rozstrzygniêæ organizacyjno-personalnych móg³ sparali¿owaæ dzia³alnoæ PAKP w sytuacji braku odpowiedzi ze strony w³aciwych organów pañstwowych.
60 Dotyczy³o to jedynie biskupów diecezjalnych. W tymczasowych przepisach wyranie
wskazano, ¿e biskupi-wikariusze nie otrzymuj¹ uposa¿enia ze Skarbu Pañstwa (ust. 10).
61 Por. W. Ko³buk, op. cit., s. 55.
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Dekret z 1938 r. spotka³ siê z ró¿norodnym przyjêciem. Zdarza³y siê
g³osy niezwykle krytyczne62, chocia¿ wydaje siê, ¿e zarówno strona rz¹dowa,
jak i Cerkiew uwa¿a³y dokument za zaspokajaj¹cy ówczesne interesy obu
stron63. Z jednej strony rz¹dowi uda³o siê cile podporz¹dkowaæ Koció³
prawos³awny pañstwu, z drugiej strony dekret koñczy³ okres prowizorycznoci w regulacji wzajemnych stosunków, dawa³ wiêc Cerkwi wzglêdn¹ stabilizacjê i podstawy do dalszego rozwoju przy pomocy finansowej pañstwa.
Wspó³czenie hierarchowie prawos³awni jednoznacznie krytykuj¹ postanowienia dekretu z 1938 r. Metropolita Sawa (Hrycuniak) oceni³ go jako akt
dyskryminuj¹cy Cerkiew i podkreli³, ¿e tê dyskryminacjê Koció³ Prawos³awny odczuwa³ w ka¿dej dziedzinie swojej dzia³alnoci64. Podobne g³osy
wyra¿aj¹ przedstawiciele nauki. Pawe³ Borecki stwierdza, ¿e ¿aden inny akt
prawny dotycz¹cy stosunku pañstwa do wyznañ nie ogranicza³ tak drastycznie wewnêtrznej niezale¿noci i autonomii Kocio³a, jak postanowienia dekretu z 18 listopada 1938 r.: Formalnie mia³ on charakter bardziej represyjny ni¿ os³awiony dekret z 10 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych
stanowisk kocielnych65. Antoni Mironowicz za konstatuje, i¿ Koció³ prawos³awny zosta³ maksymalnie podporz¹dkowany pañstwu i jego polityce66.
Zupe³nie odmienne spojrzenie przedstawi³ W. Ko³buk. W jego ocenie
spod regulacji cile wi¹¿¹cych Koció³ prawos³awny z pañstwem wyranie
przebija d¹¿enie do usamodzielnienia siê Cerkwi prawos³awnej w Polsce
poprzez jej wsparcie autorytetem w³adzy pañstwowej, a w dalszej perspektywie uzyskanie ca³kowitej samorz¹dnoci67. Silny nadzór pañstwa mia³ byæ
jedynie tymczasowy i z up³ywem lat ulegaæ stopniowemu zmniejszeniu. Jak
pokaza³y jednak losy poprzedniej regulacji, rozwi¹zania tymczasowe z nazwy mog¹ obowi¹zywaæ wyj¹tkowo d³ugo  w praktyce prowizoryczne rozstrzygniêcia nierzadko okazuj¹ siê najbardziej trwa³e.
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M. Papierzyñska-Turek, Miêdzy tradycj¹..., s. 175.
Ibidem.
Ks. Metropolita Sawa (Hrycuniak), Historia Kocio³a Prawos³awnego w Polsce w okresie
miêdzywojennym. Wprowadzenie, Elpis 2006, z. 1314, s. 11.
65 P. Borecki, op. cit., s. 105.
66 A. Mironowicz, Koció³ prawos³awny..., 552.
67 W. Ko³buk, op. cit., s. 59.
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Summary
Belarusian minority and its Church at the end
of the Second Polish Republic
Key words: Belarusian minority, Orthodoxy, Orthodox Church in the Second Polish Republic,
Polish Autocephalous Orthodox Church, relations between the state and the
Orthodox Church.

The article concerns the issue of the situation of the Belarusian minority
on the Polish territories in recent years before the outbreak of World War II.
The authors devoted special attention to the legal regulation of relations
between the state and the Orthodox Church, to which membership declared
about 90% of Belarusians. Only at the end of the Second Republic government managed to shape the legal frames of this relations in the act of
a statutory framework  under the President«s Decree of 18 November 1938.
This act strictly subordinated the Church to the state. The state obtained the
impact on staffing all positions in Orthodox Church  the choice of Metropolitan, pastor or even psalmist. State interference reached even the issue of
education of the clergy. However, in this decree the State assumed the
financial obligations to the Church, consisting expenditure on Orthodox education and subventions on salaries for the clergy and employees of the Orthodox institutions.
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Z dziejów przestêpstw urzêdniczych,
czyli o bohaterach Szkiców wêglem
Henryka Sienkiewicza
Nasza bli¿sza znajomoæ z Profesorem Sylwestrzakiem zadzierzgnê³a siê
podczas obchodów 40-lecia Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdañskiego. I choæ ¿ywo dyskutowanym wówczas przez nas tematem by³
biblijny napój, bêd¹cy sk¹din¹d przecie¿ tematem prawnie relewantnym, to
jednak niniejszy tekst dotykaæ bêdzie problemów innych, choæ o równie wyranych antecedencjach.
Dedykuj¹c niniejsze studium Dostojnemu Jubilatowi, kontynuujemy rozpoczêt¹ analizê w¹tków literackich w prawie, dziel¹c siê nimi z osobami,
które darzymy g³êbokim uznaniem dla ich osi¹gniêæ naukowych.
Tym razem przedmiotem (naukowej) refleksji uczynimy to, czym stara
siê nas zainteresowaæ jeden z najwnikliwszych obserwatorów ¿ycia, a zarazem jeden z najwiêkszych artystów, pisarz wiatowej s³awy, laureat Literackiej Nagrody Nobla  Henryk Sienkiewicz1 . Za przyk³adem autora przyjrzymy siê mianowicie temu, co siê dzia³o w os³owickim powiecie, w miejscowoci
Barania G³owa. Z dysz¹cych prawd¹ o realiach XIX-wiecznej, popañszczynianej wsi polskiej Szkiców wêglem wybierzemy zagadnienia zwi¹zane z ohyd¹ urzêdniczej korupcji.
Aby lepiej zrozumieæ ³zy, krew i ¿ó³æ2 skrzywdzonych tym procederem
i aby móc dotrzymaæ kroku demaskuj¹cej sprawców tej krzywdy pasji Noblisty, niezbêdny jest szerszy kontekst prawnohistoryczny przedstawionej
w interesuj¹cym nas utworze literackim wstrz¹saj¹cej opowieci.
1
2

Tak pisa³ o nim A. Stawar, Wstêp do: H. Sienkiewicz, Szkice wêglem, Warszawa 1949, s. 6.
Zob. B. Prus, Kronika miesiêczna, Ateneum 1877, t. III, s. 230231; przedruk w: idem,
Kroniki, Warszawa 1954, t. III, s. 402.
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Akcja epopei baraniog³owskiej, jak nazywa³ swój utwór sam Sienkiewicz3, rozgrywa siê w zaborze rosyjskim kilka lat po powstaniu styczniowym,
czyli tak¿e po og³oszeniu uw³aszczeniowego ukazu carskiego z 1964 r.4
W. Koziebrodzki pisze: Najwiêksz¹ klêskê, jak¹ Opatrznoæ zes³aæ mo¿e na
naród, jest odebranie mu wolnoci i niepodleg³oci, jest poddanie go pod obce
jarzmo, Polska staje siê tego strasznym dowodem w historji  porozbiorowe
dzieje Polski, s¹ pisane krwi¹, ³zami jej ludu i zgliszczami i nêdz¹ jej zagród5.
Reforma uw³aszczeniowa z 1864 r., rozpoczêta bezporednio po upadku
powstania styczniowego i przedstawiana jako dobrodziejstwo rosyjskiego
cara, doczeka³a siê ro¿nych ocen, np. takiej, ¿e by³a moralnie zatrut¹,
a ekonomicznie partack¹6. Jakkolwiek wiêc zatrzyma³a ci¹gn¹c¹ siê ekspansjê folwarku kosztem gruntów ch³opskich, to jednak jej ekonomiczny bilans
umniejszaj¹ ustawowe i uwarunkowane licznymi przyczynami ograniczenia reformy7, w tym bêd¹ce koci¹ niezgody miêdzy ch³opem a dworem  serwituty.
Towarzysz¹cy uw³aszczeniu zamys³ rozszerzenia na wsi cesarskiego lojalizmu przybra³ postaæ doæ precyzyjnie uregulowanego poddania wsi, folwarków, a niekiedy i miasteczek administracji carskiej, przypominaj¹c w tekcie
stosownego ukazu o zaufaniu cara do ch³opów, tudzie¿ wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e
ch³opi oka¿¹ w teraniejszych smutnych okolicznociach w³aciwy sobie
zdrowy rozsadek i poszanowanie swe dla prawej w³adzy8. Powo³any do ¿ycia
samorz¹d gminny  pomylany jako instrument antagonizuj¹cy stosunki pomiêdzy dworem a wsi¹  by³ przeto bardziej organem administracji cile
kontrolowanym przez naczelników powiatu ni¿ form¹ zarz¹du sprawami publicznymi czy reprezentacj¹ wsi9. O fikcyjnym charakterze samorz¹du gmin
wiejskich  przypominaj¹cych bardziej wiece ch³opskie ni¿ zebrania samoistnej w³adzy samorz¹du wiejskiego  przes¹dza³y nie tylko czynniki polityczne
ograniczaj¹ce swobodê obradowania i podejmowania uchwa³, lecz tak¿e przerost w³adzy pisarza, brak edukacji mas ch³opskich, jak te¿ elementarnego
wykszta³cenia wójtów. Udzia³u w tej reprezentacji obcesowo pozbawiono przy
tym ludnoæ bezroln¹ i posiadaczy kar³owatych gospodarstw10. Niepimienni
3
4
5
6
7

Zob. J. Krzy¿anowski, Pok³osie Sienkiewiczowskie, Warszawa 1973, s. 164.
Historycy literatury wskazuj¹, ¿e by³o to oko³o roku 1870. Zob. ibidem, s. 167.
W. Koziebrodzki, Galicja i Austrja, [b.m.w.] 1866, s. 27.
A. wiêtochowski, Historia ch³opów polskich w zarysie, t. II, Lwów  Poznañ 1928, s. 352.
K. Groniowski, Realizacja reformy uw³aszczeniowej 1864 roku, Warszawa 1963, passim;
H. Brodowska, Ruch ch³opski po uw³aszczeniu w Królestwie Polskim 18641904, Warszawa
1967, s. 60 i n.; K. Groniowski, Uw³aszczenie ch³opów w Polsce. Geneza  realizacja  skutki,
Warszawa 1976, s. 131 i n.
8 Ukaz o urz¹dzeniu gmin wiejskich z 19 lutego (2 marca) 1964, Dziennik Praw Królestwa Polskiego t. 62, s. 39.
9 Zob. np. G. Smyk, Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 18641915,
Lublin 2011, s. 269 i n.; K. Groniowski, Uw³aszczenie ch³opów..., s. 162.
10 H. Brodowska, Ruch ch³opski..., s. 113 i n.
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na ogó³ ch³opi  tak¿e wskutek nieanga¿uj¹cej siê w prace samorz¹dów
gminnych szlachty  wydani zostali na pastwê nieuczciwych i pazernych
urzêdników.
W tak zarysowany kontekst faktów spo³ecznych doskonale wpisuje siê
wykreowana przez Sienkiewicza postaæ pisarza gminnego Zo³zikiewicza. Jest
on w utworze figur¹ centraln¹, uruchamiaj¹c¹ wszystkie wa¿niejsze powik³ania akcji11. Dlatego te¿ zosta³ scharakteryzowany z wyrazistoci¹ i dba³oci¹ o detale. Znamy niemal w ka¿dym calu owego piêknego kawalira, czerwonego kiej jab³uszczko12. Wiemy np. jak doszed³ do pisarstwa gminnego.
Otó¿, po burzliwych czasach (1863 r.), w których próbowa³ swych si³ na
polu walki
po ca³ych nocach bezsennych rozmyla³ [...] i doszed³ wreszcie do przekonania, ¿e
ka¿dy powinien s³u¿yæ ogó³owi tak¹ broni¹, jak¹ w³ada najlepiej; inteligencja
wiêc powinna s³u¿yæ g³ow¹ [...], alias wiedz¹. ¯e za wiedzia³ du¿o, ¿e wiedzia³
co prawie o ka¿dym mieszkañcu powiatu os³owickiego, móg³ wiêc w czasie
pacyfikacji znakomite oddawaæ ogó³owi us³ugi. [...] Us³ugi oddawa³ i id¹c po tej
nowej drodze doszed³ a¿ do pisarstwa gminnego a  jak to ju¿ s³yszelimy
 marzy³ nawet o podrewizorstwie13.

Wiemy tak¿e, i¿ jego kariera naukowa zakoñczy³a siê raz na zawsze
na promocji do klasy drugiej, ale mimo to uwa¿a³, ¿e nale¿y do esprit forts14
i mówi³ o sobie: cz³owiek z edukacj¹. Jeli chodzi o upodobania estetyczne,
schlebia³ najnowszej modzie, choæ nie mia³ gustu. W³osy smarowa³ pomad¹,
by by³y miêkkie i z po³yskiem, lecz mniej dba³ ju¿ o czysty ko³nierz. Najmilsz¹ pociech¹ i rozrywk¹ by³o dla niego czytanie Tajemnic dworu tuileryjskiego oraz innych brukowych romansów. wiatopogl¹du nie rozwija³, poprzestaj¹c na mniemaniu, ¿e dusza to para i basta. W zwi¹zku z tym zapatrywa³
siê bardzo sceptycznie na duchowieñstwo, a zatem i na wszystko, co porednio lub bezporednio z duchowieñstwem zwi¹zane15. Dane jest nam równie¿
wiedzieæ co nieco o jego skrywanych pragnieniach:
Jak to jednak by³a natura bogata ten pan Zo³zikiewicz, dowodzi tego ³atwoæ,
z jak¹ obok idealnego uczucia dla [córki dziedzica  dopisek aut.] panny Jadwigi,
które zreszt¹ odpowiada³o arystokratycznym usposobieniom tego m³odzieñca, mieci³o siê w nim równoznaczne z apetycikiem uczucie do [ch³opki  dopisek aut.]
Rzepowej16.

11
12
13
14

B. Mazan, Wstêp do: H. Sienkiewicz, Szkice wêglem, Wroc³aw 1988, s. 14.
H. Sienkiewicz, Szkice wêglem, Wroc³aw 1956, s. 37.
Ibidem, s. 35.
Têgie, otwarte umys³y, ateici, ludzie wznosz¹cy siê ponad ogólnie przyjête pogl¹dy
(ibidem, s. 40).
15 Ibidem, s. 36.
16 Ibidem, s. 75.
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Znamy tak¿e szeroko zakrojone aspiracje ¿yciowe tego cz³owieka i wiemy
sk¹din¹d, ¿e dziêki jego s³u¿alczoci, intryganctwu, sprzedajnoci, maj¹ one
szansê siê spe³niæ:
Gdyby tak zostaæ podrewizorem! Z podrewizora do rewizora niedaleko! Cz³owiek
by mia³ najtyczankê, parê koni, a to choæby ju¿ wtedy przynajmniej rêkê ucisnê³a pod sto³em17.

Sprawa jasna, pan Zo³zikiewicz zbiera³ zas³ugi i awanse, czynnie popieraj¹c metody administracji carskiej wobec opornego narodu  pisze o nim
A. Nofer18. W swej codziennej praktyce na stanowisku pisarza gminnego jak
zaklêcie powtarza³: ¿eby tylko wiedzieli, co ja wiem. By³o mu ono bardzo
pomocne w pe³nieniu urzêdniczych obowi¹zków. Dziêki tej frazie ugina³y siê
przed nim najbardziej harde jednostki od wójta Buraka poczynaj¹c, na Rzepie koñcz¹c. Nawet sam dziedzic Skorabiewski mia³ powody, aby nie zadzieraæ z wszechmocnym pisarzem [...]. Zdaj¹c sobie sprawê ze swej s³awy, umia³
z niej korzystaæ [...]. Prawdziwie niebezpieczny by³ [...] dla tych, którzy niczym nie zas³u¿yli sobie na jego ³askawoæ i którzy byli wobec niego po
prostu bezbronni, tak jak rodzina Rzepy i wszystkie inne co bardziej ubogie
rodziny ch³opskie19.
Jak widaæ, Zo³zikiewicz jawi siê nam jako uosobienie negatywnych cech
i z³a wypaczaj¹cego ówczesne stosunki wiejskie i gminne w Królestwie Polskim. Zdaje siê on st¹paæ po pewnym gruncie, byæ swego rodzaju dyktatorem
wsi Barania G³owa, mimo ¿e nadu¿yciom ze strony urzêdników zapobiegaæ
mia³y obowi¹zuj¹ce wówczas przepisy. Zrazu chaotyczna, z biegiem lat coraz
bardziej precyzyjna stawa³a siê odpowiedzialnoæ dyscyplinarna oficjalistów
publicznych i urzêdników20, przy czym pod pojêciem officyalisty rozumiano
ni¿szych tylko s³ug s³u¿by s¹downiczej, skarbowej, administracyjnej i policyjnej a do rzêdu takowych s³ug pisarz s¹dowy21.
Ustawa z 10 marca 1859 r. o s³u¿bie cywilnej w Królestwie Polskiem22,
obowi¹zuj¹ca formalnie do 1879 r.23, nak³ada³a na urzêdnika obowi¹zek z³o17
18
19
20

Ibidem, s. 73.
A. Nofer, Wstêp do: H. Sienkiewicz, Szkice wêglem, Wroc³aw 1956, s. 31.
Ibidem, s. 32.
Sprawy kryminalno-dyscyplinarne (w przeciwieñstwie do cywilno-dyscyplinarnych) regulowane by³y postanowieniem królewskim (cesarskim) z 1817 r. Oddawa³o ono postêpowanie
dyscyplinarne za przestêpstwa w urzêdowaniu pod kognicjê s¹dów kryminalnych (I instancja)
i s¹du apelacyjnego (II instancja). Pod wzglêdem procedury nie wykazywa³o ono ró¿nicy
w stosunku do zwyczajnego postêpowania kryminalnego. Dziennik Praw Królestwa Polskiego,
t. III, nr 12, s. 216219; zob. te¿ A. Heylman, O s¹downictwie w Królestwie Polskim. Wyk³ad
historyczny, Warszawa 1834, s. 134 i n.
21 A. Heylman, Rys procesu dyscyplinarnego s¹dowego, Warszawa 1844, s. 46.
22 Przepisy przytaczamy za: ustawa 10 marca 1859 r.  O s³u¿bie cywilnej w Królestwie
Polskiem, [b.r.m.w.] zbiory Biblioteki Jagielloñskiej.
23 W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 17641989, Warszawa 2007, s. 164.
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¿enia przysiêgi i kaucji przed objêciem przez niego obowi¹zków24. Za wykroczenia i nadu¿ycia s³u¿bowe osób w s³u¿bie zostaj¹cych przewidywa³a ona
kary, ustanowione oddzielnymi ustawami i przepisami (art. 75). Urzêdnikom
wzbronione by³o wiêc: uczestniczyæ w nabyciu b¹d rz¹dowej, b¹d prywatnej w³asnoci, której sprzeda¿ z urzêdu poruczon¹ im zosta³a (art. 67 pkt 1);
braæ w dzier¿awê dobra rz¹dowe, bez szczególnego na to przyzwolenia [...]
ani te¿ nale¿eæ do ich dzier¿awy pod imieniem podstawionem (pkt 2); podejmowaæ siê ani samym, ani na imiê ¿on swych, ani te¿ pod imieniem podstawionem jakichkolwiek dostaw, liwerunków i w ogólnoci wszelkich entrepryz
jakiegob¹d rodzaju (pkt 3); stawiaæ kaucje przy licytacjach za dostawy
i liwerunki odbywanych w zarz¹dzie w³adzy do której nale¿¹ (pkt 4); wchodziæ w stosunki pieniê¿ne z liwerantami tak w czasie zawierania przez nich
umów, jak i przy wykonywaniu zobowi¹zañ sporz¹dzonych w zarz¹dzie w³adzy, pod któr¹ s³u¿¹ (pkt 5); dzia³aæ w charakterze plenipotentów, w interesach odbywanych w tej w³adzy, przy której s¹ umieszczeni (pkt 7).
Ustawa z 1859 r., podkrelaj¹ca wyranie nierównorzêdnoæ podmiotów
stosunku s³u¿bowego, dawa³a w³adzy mianuj¹cej prawo oddalenia od s³u¿by
urzêdników, którzy okazali siê niezdolni do pe³nienia poruczonych im obowi¹zków, którzy pope³nili przekroczenie (zwierzchnoci wiadome, chocia¿
dowodami poprzeæ siê nie daj¹ce) lub w przypadku braku zaufania do
nich25. W dziedzinie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej urzêdników, w zakresie przedmiotowym, w dalszym ci¹gu przyjmowano, ¿e kodeksem karnoci
dyscyplinarnej [...] jest z jednej strony ca³e prawodawstwo obowi¹zuj¹ce cywilne i kryminalne oraz ca³y ogó³ ustaw i urz¹dzeñ administracji krajowej,
z drugiej unosz¹cy siê nad niemi duch inteligencyi moralnej w³adz karnoæ
dyscyplinarn¹ praktycznie wykonuj¹cych26. St¹d te¿ w³aciwym przedmiotem karnoci dyscyplinarnej s¹ wszelkie wykroczenia urzêdnika lub officyalisty przeciwko obowi¹zkom do urzêdu lub s³u¿by przywi¹zanym, które ani do
kategorii karnoci porz¹dkowej, ani do rzêdu zbrodni lub wystêpku nie nale¿¹ [...]. Najobfitszem za ród³em tego rodzaju wykroczeñ by³aby niew¹tpliwe
nierzetelnoæ i z³a wiara, która stopniowo pojêta w najwy¿szym swym stopniu z przeniewierzeniem, przekupstwem, oszustwem graniczy27.
Typowo karne przepisy antykorupcyjne dwóch nastêpnych kodyfikacji
w Królestwie Polskim dziel¹ w ca³oci ich burzliwe losy i oceny28. Upadek
24 A. Okolski, Wyk³ad prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obowi¹zuj¹cego w Królestwie Polskiem, t. I, Warszawa 1880, s. 364 i n.; W. Witkowski, Historia administracji..., s. 165.
25 Szerz. A. Okolski, Wyk³ad prawa administracyjnego..., s. 395; zob. te¿ A. Korobowicz,
Organizacja s¹downictwa, [w:] Historia pañstwa i prawa Polski, t. III, s. 490 i n.
26 A. Heylman, Rys procesu dyscyplinarnego..., s. 47; A. Korobowicz, Organizacja s¹downictwa..., s. 488 i n.
27 A. Heylman, Rys procesu dyscyplinarnego..., s. 80.
28 Szerzej na ten temat, tak¿e w pryzmacie istniej¹cego systemu prawnego w podstawowym, docieraj¹cym do sedna fenomenu korupcji w Królestwie Polskim opracowaniu A. Chwalby, Imperium korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 18611917, Kraków 1995.
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powstania listopadowego prowadzi do unifikacji prawa karnego Królestwa
z prawem rosyjskim29. Przepisy Kodeksu Kar G³ównych i Poprawczych
(KKGiP)  wprowadzonego w Królestwie Polskim w skróconej wersji (1221
artyku³ów zamiast 2224) w 1847 r.30  by³y ociê¿a³e i kazuistyczne31.
Wyodrêbnianie nowych funkcji dzia³alnoci pañstwa prowadzi do powstawania coraz to nowych typów przestêpstw, chroni¹cych nie tyle pañstwo jako
takie, ile sprawnoæ i skutecznoæ dzia³ania jego aparatu administrowania,
poszczególne czynnoci jego instytucji32 czy wreszcie powagê i autorytet wystêpuj¹cych w jego imieniu urzêdników33. ród³a wszystkich tego typu zagro¿eñ nie s¹ jednorodne. Prawid³owe funkcjonowanie w³adz i urzêdów w pierwszej kolejnoci jest atakowane przez tych, w rêkach których spoczywa zarz¹d
interesami maj¹tkowymi w³adcy czy te¿ sprawowany w jego imieniu wymiar
sprawiedliwoci. Wszystkim im bowiem, niejako ex definitione, naj³atwiej
zboczyæ na manowce urzêdniczej korupcji, zdzierstwa i wszelkiego rodzaju
nadu¿yæ34. Stycznoæ za miêdzy realizuj¹c¹ zadania pañstwa instytucj¹
a obywatelem doæ szybko rodzi w przepisach karnych grupê zamachów (na
dzia³alnoæ tych instytucji) podejmowanych od zewn¹trz  zwi¹zanych
z pewn¹ form¹ udzia³u w korumpowaniu, psuciu tej w³adzy35, jak te¿ czynów
z tkwi¹cym w nich elementem agresji36.
Nale¿y domniemywaæ, ¿e dla cz³owieka z edukacj¹, jakim mieni³ siê
Zo³zikiewicz, normy te, przynajmniej w zakresie urzêdowania, by³y znane.
Mimo to pan pisarz mia³ odwagê sprawiedliwie dzieliæ siê z wójtem Burakiem i ³awnikiem Gomu³¹ dochodami z op³at na kancelariê wnoszonymi
29

O konsekwencjach tego E. Kaczyñska, [w:] A. Brus, E. Kaczyñska, W. liwowska,
Zes³anie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 18151914, Warszawa 1992, s. 11 i n.
30 Zgodnie z art. 1 ustawy przechodniej do kodeksu kar g³ównych i poprawczych, kodeks
wszed³ w ¿ycie z dniem 20 grudnia 1847 r. (1 stycznia 1848). Dziennik Praw (Królestwa
Polskiego) 1847, t. 40, nr 123, s. 9; E. Kaczyñska, Prawo karne i praktyka w Rosji XIX wieku,
Pañstwo i Prawo 1991, nr 6, s. 57.
31 W krótkiej ocenie S. Kutrzeby: By³ ten nowy kodeks bardzo surowy, gorszy od poprzedniego kodeksu polskiego z r. 1818  idem, Historya ustroju Polski w zarysie, t. III: Po rozbiorach, cz. I, Lwów 1920, s. 117; Fryderyk hrabia Skarbek powie dobitniej: dotychczasowy
kodeks karny (z 1818 r.  P.P.) nie by³ zapewne doskona³em dzie³em [...] ale trzyma³ siê
przynajmniej na równi z prawami oswieceñszych narodów [...]. Nowy za kodeks nadany Królestwu odst¹pi³ zupe³nie od zasad nauki i praktyki kryminalnej pañstw Zachodu, a opar³ siê na
dzikoci poniek¹d i ciemnocie Wschodu [...] d¹¿noci¹ jego by³o poni¿yæ prawo karne polskie do
pierwotnej nieudolnoci prawa Rossyjskiego  idem, Dzieje Polski, cz. III: Królestwo Polskie po
rewolucyi Listopadowej, Poznañ 1877, s. 153.
32 O. Górniok, Z problematyki ochrony instytucji pañstwowych i spo³ecznych w projekcie
kodeksu karnego z 1968 r., Pañstwo i Prawo 1968, nr 11, s. 748.
33 Por. F. Maciejowski, Wyk³ad prawa karnego w ogólnoci z zastosowaniem Kodexu Kar
G³ównych i Poprawczych z dniem 20 grudnia/1 stycznia 1848 r. w królestwie Polskiem obowi¹zuj¹cego tudzie¿ ustawy przechodniej i instrukcji dla s¹dów, Warszawa 1848, s. 304.
34 I. K¹kolewski, Miêdzy korupcj¹ a ksenofobi¹. Zmiany postrzegania zjawiska korupcji
w dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problemu, Przegl¹d Historyczny 2007, z. 1. s. 18.
35 P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego, Olsztyn
2011, s. 28.
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przez wie. Ponadto chêtnie bywa³ na obiadach u dziedzica Skorabiewskiego
i nie wzbrania³ siê, gdy gospodarz przy po¿egnaniu dyskretnie wrêcza³ mu
szeleszcz¹ce papierki. Powodowany gocinnoci¹ pana Skorabiewskiego lojalny Zo³zikiewicz broni³ przed samorz¹dem gminy jego spraw, dyskretnie przemilczaj¹c to i owo. Tymczasem baraniog³owscy ch³opi nawet siê nie domylali, czyj¹ to zas³ug¹ by³y uchwa³y podejmowane przez ich cia³o prawodawcze
 zauwa¿a A. Nofer37. Rozzuchwalony swoj¹ pozycj¹ w gminie i w powiecie,
ciesz¹cy siê poparciem samego rewizora pisarz gminny posuwa siê tak¿e do
bardziej ohydnych zachowañ motywowanych niskimi pobudkami.
Gdy ch³opka Rzepowa, na któr¹ Zo³zikiewicz ma apetycik, odmawia mu
prawa do zalotów, ten postanawia siê zemciæ i rozsnuwa subtelnie intrygê
wokó³ rodziny kobiety, doprowadzaj¹c do tego, ¿e obiekt po¿¹dañ sam do
niego przychodzi, oferuj¹c datek z siebie w zamian za zwolnienie mê¿a
z przymusowego poboru do wojska carskiego. Dla kobiety jest to dopust na
miarê Golgoty  po odbyciu kolejnych stacji pasyjnych: w kociele, w plebanii, we dworze i w powiecie38, dla urzêdnika  satysfakcja, któr¹ puentuje
przysz³a koza do woza, po czym, skrzêtnie skorzystawszy z okazji, wypêdza
kobietê. Nastêpstwem czynu sprytnego oszusta (pisarza gminnego) jest zag³ada trzech istnieñ ludzkich. M¹¿ Rzepowej, zaszczuty jak zwierz w matni,
zabija ¿onê, zostawia bez opieki dziecko i podpala zabudowania dworskie,
czym gubi tak¿e siebie. A Zo³zikiewicz? Ten ma siê dobrze: I oto piastuje
dalej urz¹d pisarza w Baraniej G³owie, ale teraz ma nadziejê, ¿e zostanie
wybrany sêdzi¹39.
Tymczasem historia prawa zawiadcza, ¿e tego typu zachowania wchodzi³y w zakres prawnokarnego wartociowania przepisów Kodeksu Kar
G³ównych i Poprawczych. W dziale V (O przestêpstwach i wykroczeniach
w rz¹dowej i innej publicznej s³u¿bie), w rozdz. II (O przest¹pieniu w³adzy
i o przeciwnem prawu zaniechaniu jej u¿ycia) znajdowa³y siê przepisy o przekroczeniu w³adzy (art. 351) i niedope³nieniu obowi¹zków (art. 352)40 .
W rozdziale IV (O fa³szach w urzêdowaniu) wystêpowa³o indywidualne przestêpstwo w czasie sprawowania urzêdu pope³niane dla zysku lub innych
osobistych widoków przez zatajenie prawdy w dokumencie (art. 375). Rozdzia³ V (O nieprawnym wymiarze sprawiedliwoci) grupowa³ z kolei pope³niane dla zysku lub innych osobistych widoków przestêpstwa: nieprawnego
36 O. Górniok, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych i spo³ecznych
(art. 233237 k.k.), Wroc³aw 1970, s. 7; D. Janicka, Prawo karne w trzech rewizjach prawa
che³miñskiego z XVI wieku, Toruñ 1992, s. 80 i n.
37 A. Nofer, Wstêp..., s. 32.
38 Metaforê ch³opskiej Golgoty zaczerpniêto z: T. Bujnicki, Wstêp do: H. Sienkiewicz,
Wybór nowel i opowiadañ, Wroc³aw 1986, s. 43. Zob. tak¿e P. Stêpieñ, Przewrotna epopeja
 Szkice wêglem Henryka Sienkiewicza, Ojczyzna Polszczyzna 1996, nr 4 (55), s. 18.
39 H. Sienkiewicz, Szkice..., s. 103.
40 Przepisy przytaczamy za: Kodex kar g³ównych i poprawczych, Warszawa 1847.
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rozstrzygniêcia z oczywist¹ obraz¹ ustaw i wbrew jasnemu ich znaczeniu
(art. 377), nieprawnego skazania stanowczym wyrokiem b¹d to na surowsz¹ karê, b¹d te¿ skazanie zupe³nie niewinnego (art. 378)41 , naruszenia
sprawiedliwoci wyrokowania przez sêdziego w stosunku do obwinionych
(art. 380). W Rozdziale VI (O braniu datków i przedajnoci) zawarta by³a
sprzedajnoæ urzêdnicza w typie podstawowym (art. 382):
Kto, w s³u¿bie zostaj¹c, w sprawie lub czynnoci z obowi¹zkami urzêdu jego
zwi¹zek maj¹cej, bez ¿adnego nawet obowi¹zków swych naruszenia, przyjmie
jaki podarek w pieni¹dzach, rzeczach lub czemb¹d innem, jak niemniej kto, bez
poprzedniego swego zezwolenia podarek podobny otrzymawszy, nie zwróci go
natychmiast, a najdalej w przeci¹gu dni trzech, ten ulegnie, je¿eli podarek
przyjêtym lub otrzymanym zosta³ po dope³nieniu ju¿ tego, za co by³ przeznaczonym: karze pieniê¿nej we dwójnasób wiêkszej od wartoci podarku; je¿eli za
podarek przyjêtym lub otrzymanym zosta³ przed takowem dope³nieniem, karze
pieniê¿nej w iloci powy¿szej i z³o¿eniu z urzêdu.
(ust. 2) Tej¿e samej karze i pod³ug tych¿e prawide³ ulegnie i ten, kto podarki
tego rodzaju przyjmie przez trzecie osoby, albo przyjmowaæ je dozwoli ¿onie swej,
dzieciom, krewnym, domownikom lub jakiejb¹d innej osobie.

w typie kwalifikowanym z zyskiem dla siebie (art. 383):
Kto, celem pope³nienia lub dopuszczenia czynu obowi¹zkom s³u¿by przeciwnego,
przyjmie podarek w pieni¹dzach, rzeczach lub czemb¹d innem, ten, bez wzglêdu na wysokoæ otrzymanej kwoty pieniê¿nej lub wartoæ podarku, za podobne
nadu¿ycie w³adzy lub zaufania zwierzchnoci ukaranym zostanie, stosownie do
okolicznoci winê jego zwiêkszaj¹cych lub zmniejszaj¹cych: zes³aniem na mieszkanie do gubernii Tomskiej lub Tobolskiej, z zamkniêciem od roku jednego do
trzech lat, a je¿eli nie jest od kar cielesnych prawem wy³¹czony, oddaniem do
poprawczych aresztanckich rot na czas od dwóch do szeciu lat.
(ust. 2) Je¿eli wszak¿e, przyj¹wszy datek i w niczem jeszcze, skutkiem tego,
swych obowi¹zków s³u¿by nie przest¹piwszy, z ¿alem o przyjêciu go zwierzchnoci swej doniesie, wówczas stosownie do okolicznoci mniej lub wiêcej winê jego
zmniejszaj¹cych i o szczeroci ¿alu przekonywaj¹cych, s¹d mocen jest ograniczyæ
karê: do wykluczenia ze s³u¿by, albo do oddalenia od urzêdu, albo te¿ nawet do
surowej nagany, z zapisaniem lub bez zapisania jej do stanu s³u¿by. Otrzymane
pieni¹dze i inne podarki, w ka¿dym przypadku, oddane zostan¹ na korzyæ
zak³adów dobroczynnych.

lub dla drugiej osoby (art. 384):
Karze, w poprzedzaj¹cym 383 artykule postanowionej, ulegnie równie¿ ten, kto,
w s³u¿bie zostaj¹c, pope³ni lub dopuci czyn obowi¹zkom s³u¿by przeciwny, jakkolwiek nie w celu w³asnej korzyci, jednak dla zapewnienia drugiej osobie
nieprawnego zysku, lub z innych równie¿ nieprawnych widoków.
41 Odnonie tego w³anie przestêpstwa pope³nionego dla zysku i przewidzianej zañ kary
zes³ania do guberni tomskiej lub tobolskiej M. Koczyñski ironicznie skonstatuje: pewnie dlatego, aby tam spokojnie u¿ywaæ móg³ mozolnie uzbieranego dostatku  idem, Uwagi nad kodeksem karnym Królestwa Polskiego wprowadzonym w wykonanie od dnia 1 stycznia 1848 r.,
Kraków 1861, s. 4.
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Kolejnym kwalifikowanym typem sprzedajnoci by³o zdzierstwo, obejmuj¹ce wymuszenie ³apówki, nadu¿ycia w ci¹ganiu poborów i bezprawny najem si³y roboczej (art. 387)42:
Wy¿szy rodzaj przedajnoci stanowi zdzierstwo. Uwa¿a siê za zdzierstwo:
1) Wszelki zysk lub korzyæ, przy dope³nieniu czynnoci urzêdowych otrzymane
za pomoc¹ ucisku, zagro¿eñ, lub w ogóle za pomoc¹ wznieconej obawy ucisku;
2) Wszelkie jakimb¹d sposobem lub pod jakimb¹d pozorem, przy dope³nieniu
czynnoci z obowi¹zkami s³u¿by lub urzêdu winnego zwi¹zek maj¹cych, wymaganie datków, op³at nieprawnych, po¿yczki, pos³ugi jakiej, zysków lub korzyci;
3) Wszelkie prawem nie postanowione, lub w wiêkszej nad oznaczon¹ prawem
iloæ ci¹gniête pobory w pieni¹dzach, rzeczach lub czemb¹d innem; 4) Wszelkie prawu przeciwne wyznaczanie mieszkañców do robót na w³asny u¿ytek winnego lub innych osób.

KKGiP zrównywa³ odpowiedzialnoæ za w³asnorêczne przyjêcie ³apówki
z przyjêciem jej przez porednika, z przyzwoleniem na przyjêcie jej przez osobê
blisk¹ b¹d inn¹, z przyjêciem obietnicy korzyci a tak¿e ³apówki ukrytej
(art. 386):
Przyjmuj¹cy datek uznanym równie¿ za winnego zostanie i karom za to przestêpstwo postanowionym ulegnie w przypadkach nastêpuj¹cych: Gdy datek przyj¹³ nie sam, lecz przez trzeci¹ osobê, lub je¿eli przyj¹æ go dozwoli³ ¿onie swej,
dzieciom, krewnym, domownikom lub komub¹d innemu; Gdy pieni¹dze albo
rzeczy nie by³y mu jeszcze oddane, lecz dopiero przyrzeczone w skutek objawionego przezeñ ¿yczenia lub zezwolenia; Gdy datek dany mu zosta³ wprost, albo
na rêce trzeciej osoby, za jego wiedz¹, pod pozorem nale¿noci z gry, przeda¿y,
zamiany, lub z innej na pozór prawnej i godziwej umowy.

W odrêbnym z kolei przepisie kara za sprzedajnoæ (jakiego b¹d rodzaju), choæ w ni¿szym stopniu, spada³a na wspó³dzia³aj¹cych, na zwierzchników
za brak nadzoru, a tak¿e  co jest niew¹tpliwym ewenementem  na zbyt
przychylnych w stosunku do sprawców sprzedajnoci, sêdziów (art. 389)43:
U³atwiaj¹cy pobieranie datków lub przedajnoæ jakiego b¹d rodzaju przez przyjmowanie podarków lub datków dla kogo innego, przez porednictwo przy wymaganiu, dorêczaniu lub odbieraniu datków i podarków, albo przez udzia³ w ucisku
i zagro¿eniach przy zdzierstwie czynionych, jakote¿ i zwierzchnicy, którzyby
wiedz¹c z pewnoci¹, ¿e ich podw³adni pobieraj¹ datki lub podarki, albo te¿
pope³niaj¹ zdzierstwa lub ich dopuszczaj¹, nie u¿yli ¿adnych rodków dla powci¹gniêcia tych nadu¿yæ, oraz dla przekonania i ukarania przestêpców, lub
nawet jawnie im pob³a¿ali, nakoniec sêdziowie, którzy przekonanych o pobieranie datków lub o przedajnoæ staraæ siê bêd¹, wbrew prawu i okolicznociom
42 Dla F. Maciejowskiego zdzierstwem (concussio) by³o szukanie, wymaganie lub wyciniêcie datków lub jakichkolwiek b¹d korzyci przez urzêdnika dla siebie albo dla innych osób
 idem, Wyk³ad prawa karnego w ogólnoci z zastosowaniem Kodexu Kar G³ównych i Poprawczych z dniem 20 grudnia/1 stycznia 1848 r. w królestwie Polskiem obowi¹zuj¹cego tudzie¿
ustawy przechodniej i instrukcji dla s¹dów, Warszawa 1848, s. 314.
43 F. Maciejowski powie w tym miejscu o sêdziach pob³a¿aj¹cych  ibidem, s. 315.
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czynu, usprawiedliwiæ, ulegn¹: tym¿e samym karom co i sprawcy tego przestêpstwa, lecz w ni¿szym stopniu, jako ich wspólnicy, pod³ug przepisów, w artykule
126 niniejszego Kodexu zawartych [...].

Postaæ czynna ³apownictwa (przekupstwo) ujêta zosta³a w typie (stopniu)
uprzywilejowanym (art. 391):
Ci, którzyby osobie w rz¹dowej lub innej publicznej s³u¿bie zostaj¹cej, w sprawie
lub czynnoci, z obowi¹zkami jej s³u¿by zwi¹zek maj¹cej, pieni¹dze, rzeczy lub
inny podarek dali lub daæ przyrzekli, karani bêd¹ z zachowaniem nastêpuj¹cego
stopniowania: 1) Kto, w skutku jedynie zdzierstwa, wymagañ i natarczywych
mniej lub wiêcej usilnych prob osoby w s³u¿bie zostaj¹cej lub innych osób, w jej
imieniu dzia³aj¹cych, przyzwoli na danie jej lub przyrzeczenie dania pieniêdzy,
rzeczy lub innych podarków, ten, za podobn¹ prawu przeciwn¹ powolnoæ
i zaniechanie nale¿ytego zwierzchnoci doniesienia, ulegnie: surowej naganie
wobec s¹du.

w typie podstawowym (art. 391 pkt 2):
Kto z w³asnego popêdu da lub daæ przyrzeknie osobie, w s³u¿bie zostaj¹cej,
podarek w pieni¹dzach, rzeczach lub czemb¹d innem, za dope³nienie czynnoci
s³u¿bowej, z innego wzglêdu prawu, obowi¹zkom tej osoby i zaprowadzonemu
porz¹dkowi nie przeciwnej, ten ulegnie: oprócz najsurowszej nagany, karze pieniê¿nej wyrównywaj¹cej summie lub wartoci danego lub przyrzeczonego podarku.

i w typach kwalifikowanych, ze wzglêdu na: udzielenie ³apówki za czynnoæ
stanowi¹c¹ naruszenie jedynie porz¹dku urzêdowania (art. 391 pkt 3):
Kto osobie, w s³u¿bie zostaj¹cej, cob¹d da lub daæ przyrzeknie za dope³nienie
czynnoci, nie stanowi¹cej wprawdzie wyranego przestêpstwa, lecz porz¹dkowi
s³u¿by przeciwnej, jakiemi s¹: udzielenie bez w³aciwego na to pozwolenia objanieñ lub innych wiadomoci, albo wydanie odpisów z akt tajemnicy nie ulegaj¹cych, i t.p., ten podpadnie: najsurowszej naganie i karze pieniê¿nej we dwónasób
wiêkszej ni¿ summa lub wartoæ danego lub przyrzeczonego podarku

sk³anianie ³apówk¹ do ewidentnego naruszenia obowi¹zku s³u¿bowego (art. 391
pkt 4):
Kto, osobie w s³u¿bie zostaj¹cej, da lub daæ przyrzeknie podarek w pieni¹dzach,
lub w czemb¹d innem, celem sk³onienia jej do czynnoci jawnie przeciwnej
s³usznoci, prawu lub obowi¹zkom s³u¿by, ulegnie: karze pieniê¿nej we czwórnasób wiêkszej ni¿ summa lub wartoæ danego lub przyrzeczonego podarku,
i osadzeniu w wie¿y od szeciu miesiêcy do roku jednego

ponawianie kwalifikowanych aktów przekupstwa (art. 391 pkt 5):
Nakoniec, ktoby, ofiarowaniem datku albo przez inne obietnice lub zagro¿enia,
usi³owa³ sk³oniæ osobê, w s³u¿bie zostaj¹c¹, do odst¹pienia od s³usznoci i obowi¹zków, i, bez wzglêdu na niechêæ jej ku temu, ponawia³ takowe ofiary lub
obietnice, ten, za podobne usi³owanie uwiedzenia s³ug rz¹dowych ukaranym
zostanie: osadzeniem w wie¿y od roku jednego do dwóch lat; albo utrat¹ niektórych, w artykule 54 niniejszego Kodexu opisanych, szczególnych praw i przywile-
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jów, i zamkniêciem w domu poprawy od dwóch do trzech lat,  stosownie do
okolicznoci winê jego zwiêkszaj¹cych lub zmniejszaj¹cych.

czy te¿ sk³anianie ³apówk¹ do zachowañ godz¹cych w nienaruszalnoæ b¹d
wiarygodnoæ dokumentu (art. 392):
Przekonani o przekupienie osoby, w rz¹dowej lub innej publicznej s³u¿bie zostaj¹cej, celem sk³onienia jej do zaboru, ukrycia, zniszczenia lub sfa³szowania
w czemkolwiek jednego lub wiêcej pism do akt nale¿¹cych, lub do pope³nienia
innego jakiegob¹d fa³szu, ulegn¹: wy¿szym w zakresie karom, za fa³sze i zabór
tego rodzaju w artyku³ach 375 i 376 niniejszego Kodexu postanowionym.

Wed³ug KKGiP wina, a tym samym i kara by³y drobiazgowo kwantyfikowane (art. 136) i tym wiêksze, im wiêcej by³o w dzia³aniach z³ego zamiaru
i rozmys³u, im wy¿sz¹ godnoæ piastowa³ sprawca i wy¿sze posiada³ ukszta³cenie, im bardziej niegodziwe by³y pobudki, które sk³oni³y go do pope³nienia
przestêpstwa, im wiêcej okaza³ zepsucia i niegodziwoci lub te¿ im wiêcej pogwa³ci³ obowi¹zków. Nie bez wp³ywu na stopieñ zawinienia pozostawa³ tak¿e
rozmiar u¿ytych starañ do pokonania przeszkód do pope³nienia przestêpstwa44.
Obok kar g³ównych i poprawczych KKGiP zawiera³ równie¿ kary szczególne za przestêpstwa i wykroczenia s³u¿bowe (art. 68: wykluczenie ze s³u¿by, z³o¿enie z urzêdu, wytr¹cenie z czasu s³u¿by, oddalenie od urzêdu, przeniesienie z wy¿szego urzêdu na ni¿szy, nagana mniej lub wiêcej surowa,
napomnienie mniej lub bardzie surowe) stosowane wobec urzêdników w zwi¹zku z wykonywaniem przez nich obowi¹zków s³u¿bowych, z kolei ustawa
przechodnia do kodeksu zawiera³a w tej mierze przepisy proceduralno-dyscyplinarne45 . Liczba antykorupcyjnych przepisów  przy ca³ej mistyfikacji legalistycznych rz¹dów najezdniczej w³adzy  wiele wspólnego jednak z wol¹
efektywnej walki z urzêdniczymi przestêpstwami niestety nie mia³a46.
Kodeks Kar G³ównych i Poprawczych obowi¹zywa³ do 1876 r., kiedy to
wprowadzono wprost rosyjski kodeks karny z 1866 r. (bêd¹cy jedynie now¹
redakcj¹ uchwalonego w 1845 r. KKGiP)47.
44 Zob. te¿ K. Ma³kowski, Wyk³ad prawa karnego pod³ug obecnego stanu nauki, Warszawa
1866, s. 306307.
45 Rozdzia³ II (o w³adzach, do których nale¿y stosowanie przepisów nowego Kodexu, tudzie¿ o postêpowaniu w tym wzglêdzie) oddzia³ II (Rozporz¹dzenia szczególne co do przestêpstw
i wykroczeñ w rz¹dowej lub innej publicznej s³u¿bie pope³nionych). Przepisy zawiera³y podstawê
do wymierzania kar urzêdnikom przez w³adzê zwierzchni¹, która w odniesieniu do ni¿szych
urzêdników mia³a tak¿e prawo, z mocy swego rozporz¹dzenia, do wydalania ze s³u¿by (art. 62).
Zob. Dziennik Praw (Królestwa Polskiego) 1847, t. 40, nr 123, s. 81111.
46 A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 18611917,
Kraków 2006, s. 23 i n.; S. Krzemiñski, Dwadziecia piêæ lat Rosyi w Polsce (18631888), Lwów
1892, passim. Liczbê przestêpstw urzêdników pope³nianych w czasie s³u¿by, rozpatrywanych
przez s¹dy Królestwa Polskiego w 1868 i 1869 r. podaje E. Kaczyñska, Cz³owiek przed s¹dem...,
s. 419 (aneks 3).
47 Z. Naworski, Historia prawa, Toruñ 1994, s. 30; S. Kutrzeba, op. cit., t. III, cz. I, s. 152.
O kodeksie z 1845 r. A. Chwalba, op. cit., s. 246 i n.
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Dla powieciopisarza historycznego ród³a [i obserwacja ¿ycia  dopisek
aut.] nie stanowi¹ jedynie zbioru mniej lub bardziej wiarygodnych informacji. Posiadaj¹ dlañ cechê potencjalnej artystycznoci48  pisze T. Bujnicki
o H. Sienkiewiczu. Niestety, nale¿y domniemywaæ, ¿e obdarzony ch³onnym
zmys³em obserwacyjnym, jasnoci¹ umys³u i darem ujmowania w trzech
s³owach tego, na co kto inny musia³by zu¿yæ d³ugiej oracji49, Noblista tak¿e
obecnie zdo³a³by zdemaskowaæ wiele nieprawid³owoci w ¿yciu spo³ecznym,
w pe³nieniu funkcji publicznych itp. Pewnym potwierdzeniem zagro¿enia
zasygnalizowanych dóbr spo³ecznych s¹ obecne przepisy karne, które stoj¹
na ich stra¿y.
Przestêpstwa zwi¹zane z naruszaniem obowi¹zków, jakie nak³ada na
sprawców wykonywana funkcja publiczna (s³u¿bowa), okrelane s¹ jako
przestêpstwa s³u¿bowe50. W artykulacji tej eksponuje siê nie tyle fakt, ¿e
przestêpstwa te pope³nia sprawca z zamkniêtego krêgu urzêdników (funkcjonariuszy publicznych), ile to, ¿e pope³nienie przestêpstwa nastêpuje przez
naruszenie obowi¹zków lub ich niedope³nienie w zwi¹zku z zajmowanym
stanowiskiem s³u¿bowym przez osoby wyposa¿one z racji pe³nionej w ramach instytucji funkcji we w³adztwo, w pewnym sensie personifikuj¹ce instytucjê51. Co istotne, zdaniem S¹du Najwy¿szego dokonanie czynu tak¿e
poza godzinami urzêdowania nie odbiera dzia³aniu charakteru przestêpstwa
s³u¿bowego jako ¿e po zamkniêciu godzin urzêdowych powstaje przerwa
w wykonywaniu urzêdu tylko faktyczna, nie prawna. Uprawnienia oraz obowi¹zki s³u¿bowe nie doznaj¹ przez to w swej ci¹g³oci i bycie ¿adnej przerwy52.
Jeli dobro prawne traktowaæ jako uznany przez ustawodawcê cel normy
prawnej w jego najkrótszej formie, to jego w³aciwe odkodowanie przek³ada
siê na wyk³adniê zespo³u znamion danego typu czynu zabronionego53. Skoro
48
49

T. Bujnicki, Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981, s. 14.
Tak pisa³a o H. Sienkiewiczu H. Modrzejewska. Zob. M. Korni³owiczówna, Opowieæ
o Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Szczecin 1985, s. 35.
50 A. Spotowski, Przestêpstwa s³u¿bowe (nadu¿ycie s³u¿bowe i ³apownictwo w nowym kodeksie karnym), Warszawa 1972, s. 11; L. Gardocki, Przestêpstwa s³u¿bowe w ustawodawstwach
socjalistycznych. Wybrane zagadnienia, Studia Prawnicze 1973, z. 36, s. 117.
51 I. Andrejew, S. P³awski, Prawo karne. Czêæ szczególna, Warszawa 1953, s. 158. Cytat:
P. Kardas, Odpowiedzialnoæ za nadu¿ycie w³adzy publicznej w przypadku niezawiadomienia
o pope³nieniu przestêpstwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 78. s. 11.
52 Wyrok SN z 12 listopada 1935 r., II K 1617/35, OSN (K) 1936, nr 4, poz. 171.
53 D. Gruszecka, Pojêcie dobra prawnego w prawie karnym, Wroc³awskie Studia Erazmiañskie. Zeszyty Studenckie 2008, z. 1, s. 141. Zdaniem R. Dêbskiego dla w³aciwej interpretacji przepisu karnego ustalenie dobra prawnego posiada wrêcz fundamentalne znaczenie.
R. Dêbski, Pozaustawowe znamiona przestêpstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie okrelonych w ustawie, £ód 1995, s. 291. Zob.
te¿ W. Wróbel, Pojêcie dobra prawnego w wyk³adni przepisów prawa karnego, [w:] Aktualne
problemy prawa karnego. Ksiêga pami¹tkowa z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja
J. Szwarca, red. £. Pohl, Poznañ 2009, s. 619 i n.; T. Kaczmarek, Dobro prawne i spo³eczna
szkodliwoæ czynu, [w:] System prawa karnego, t. 3: Nauka o przestêpstwie. Zasady odpowiedzialnoci, red. R. Dêbski, Warszawa 2013, s. 273 i n.
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tak, to granice zakresowe kryminalizacji przewidzianej w przepisach art. 228
i 231 k.k.  a wiêc przestêpstw godz¹cych od wewn¹trz w dzia³alnoæ
instytucji pañstwowych lub samorz¹du terytorialnego  wspó³wyznaczane s¹
przez dobro prawne okrelone w znamionach konkretnego typu czynu zabronionego. Dookrelaj¹c w ten sposób zakres zachowañ karalnych, pozwala ono
pozostawiæ poza sfer¹ kryminalizacji wszystkie te przejawy aktywnoci (lub
pasywnoci) sprawcy, które nie naruszaj¹ wykszta³conej przez wiedzê i dowiadczenie regu³y postêpowania z danym dobrem prawnym, tym samym nie
naruszaj¹ i nie nara¿aj¹ tego dobra prawnego na niebezpieczeñstwo54. Jeli
zachowanie funkcjonariusza publicznego nie godzi w zasady funkcjonowania
instytucji pañstwowej lub samorz¹du terytorialnego (nie narusza dobra
prawnego, jakim jest prawid³owe ich funkcjonowanie), to nie stanowi realizacji znamion typu okrelonego w art. 231 k.k.
Nie wyczerpuje ono tak¿e znamion przestêpstwa z art. 228 k.k., do istoty
którego nale¿y przekroczenie uprawnieñ lub niedope³nienie obowi¹zków
w sferze dzia³alnoci instytucji pañstwowych lub samorz¹du terytorialnego
i które to zachowanie owemu dobru, jakim jest prawid³owoæ funkcjonowania
tych instytucji, zagra¿a. O przekroczeniu bowiem  w odniesieniu do zachowania sprowadzaj¹cego siê do przyjêcia (¿¹dania) korzyci w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej  uprawnienia lub te¿ niedope³nieniu ci¹¿¹cego
na funkcjonariuszu publicznym (osobie pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹) obowi¹zku (i dzia³aniu tym samym na szkodê interesu publicznego lub prywatnego)
przes¹dza zawarta w art. 231 § 4 k.k. norma prowadz¹ca do nieuwzglêdniania w kwalifikacji prawnej czynu jednoczynowego zbiegu norm sankcjonowanych: wys³owionej w art. 231 § 2 k.k. (a wiêc zakazuj¹cej funkcjonariuszowi
publicznemu celowego dzia³ania na szkodê interesu publicznego lub prywatnego zachowaniem polegaj¹cym na przekroczeniu przez niego przys³uguj¹cych mu uprawnieñ lub niedope³nieniu spoczywaj¹cych nañ obowi¹zków)
i której z norm sankcjonowanych wys³owionych w art. 228 k.k.55, nie tylko
za w art. 228 § 3 k.k.56
Jeli przyj¹æ, ¿e ka¿dego typu dzia³alnoæ stanowi aktywnoæ przejawian¹ w okrelonym kierunku, to zgodziæ siê trzeba, ¿e wspólnym rodzajowym
54
55

W. Wróbel, op. cit., s. 629.
£. Pohl, Tak zwana subsydiarnoæ ustawowa jako niejednolita dyrektywa usuwania
niezbie¿noci prakseologicznej norm prawnych w polskim prawie karnym, Studia Prawnicze
2009, z. 12, s. 291 i n.
56 Tak te¿ J. Potêpa, dla którego w stanie faktycznym typu podstawowego przestêpstwa
sprzedajnoci mieci siê sankcja za naruszenie podstawowego obowi¹zku urzêdnika, który
streszcza siê w zakazie przyjmowanie nienale¿nej korzyci b¹d jej obietnicy w zwi¹zku
z urzêdowaniem. J. Potêpa, Glosa do wyroku SN z 26 kwietnia 1960 r., IV K 118/60, Pañstwo
i Prawo 1961, nr 89, s. 450. Analogicznie pisa³ S. Budziñski: przedajnoæ [...] zawiera w sobie
dwa karygodne momenta, a mianowicie, nie tylko os³abienie powagi reprezentowanej przez
urzêdnika w³adzy, podobnie jak i w braniu datków, lecz zarazem i naruszenie obowi¹zków
s³u¿by  idem, O przestêpstwach w szczególnoci. Wyk³ad porównawczy z uwzglêdnieniem praw
obowi¹zuj¹cych w Królestwie Polskiem i Galicyi Austryackiej, Warszawa 1883, s. 321.
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przedmiotem ochrony przestêpstw z art. 231 k.k. i art. 228 k.k. bêdzie dzia³alnoæ instytucji pañstwowych i samorz¹dowych w zakresie warunków jej
prawid³owoci57. Nie od rzeczy bêdzie jednak maj¹ce cechy ucilenia podkrelenie, ¿e wspólnym przedmiotem ochrony analizowanych przestêpstw nie
jest wy³¹cznie prawid³owa dzia³alnoæ instytucji pañstwowych czy organów
pañstwa. Wszystko to jest bowiem jedynie niezbêdnym rodkiem ochrony
dóbr indywidualnych i spo³ecznych (publicznych)58. Tak wiêc za bezporedni
przedmiot ochrony przepisu art. 231 k.k. uznaæ trzeba prawid³owoæ wykonywania uprawnieñ i obowi¹zków funkcjonariusza publicznego w zakresie
zagwarantowania ochrony dób spo³ecznych i jednostki59.
Bêd¹ce z kolei przedmiotem ochrony przepisu art. 228 k.k. dobro
w postaci normalnej, efektywnej i prawid³owej dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego (cilej: okrelonego standardu prowadzenia tej dzia³alnoci wyznaczonego w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym60) uszczegó³awiaj¹ wszystkie te wypowiedzi, które cel przestêpnego
zamachu identyfikuj¹ dodatkowo z naruszeniem zasady bezstronnoci, obiektywizmu, rzetelnoci¹ funkcjonowania tych instytucji, bezinteresownoci¹
tego funkcjonowania61 czy wreszcie wykorzystywaniem mo¿liwoci monopolizacyjnych urzêdów przez w³asnociowe traktowanie stanowisk publicznych62.
Znamiona okrelaj¹ce podmiot czynu zabronionego  stanowi¹c charakterystykê adresata normy sankcjonowanej, a wiêc jej konstytutywny element
 s¹ niezbêdnym syntaktycznie i treciowo elementem jej zakresu zastosowania63.
W kodeksie karnym z 1997 r. w przestêpstwie ³apownictwa biernego
utrzymano okrelenie jego podmiotu jako osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹. Mimo wyranego odwo³ywania siê (w definicji art. 115 § 19 k.k.) do
pe³nionej funkcji wyznaczonej przez zamkniêty katalog funkcjonariuszy pu57 O. Górniok, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci..., s. 16 i n.; P. Bachmat, Przedmiot
przestêpstw sprzedajnoci i przekupstwa osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹, cz. I, Jurysta 2005,
nr 1011, s. 18.
58 L. Gardocki, op. cit., s. 158; W. Wolter, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji
pañstwowych i spo³ecznych, [w:] I. Andrejew, W. wida, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 764; F. Maciejowski, Wyk³ad prawa karnego w ogólnoci, Warszawa
1848, s. 304 i n.
59 Z. Kallaus, Przestêpne nadu¿ycie w³adzy, Warszawa 1982, s. 44.
60 S³usznie zwróci³ na to uwagê P. Bachmat, Przestêpstwa sprzedajnoci i przekupstwa
(analiza dogmatyczna i praktyka cigania), Warszawa 2005, s. 16 i n.
61 Ochronê dzia³alnoci instytucji pañstwowych w zakresie pe³nienia funkcji publicznej
bez osi¹gania korzyci ubocznych o charakterze bezprawnym eksponowa³ O. Chybiñski, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych i spo³ecznych, [w:] O. Chybiñski,
W. Gutekunst, W. wida, Prawo karne. Czêæ szczególna, Warszawa 1971, s. 360.
62 J. Itrich-Drabarek, Dysfunkcje w sferze publicznej i ich wp³yw na bezpieczeñstwo pañstwa, [w:] Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, red. nauk. S. Sulowski,
M. Brzeziñski, Warszawa 2009, s. 282 i n.
63 £. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznañ 2007, s. 88.

Z dziejów przestêpstw urzêdniczych, czyli o bohaterach Szkiców wêglem...

217

blicznych, wyodrêbniony przede wszystkim ze wzglêdu na rodzaj przys³uguj¹cych im publicznych kompetencji, u¿yte w art. 228229 k.k. pojêcie funkcji
publicznej doprowadzi do objêcia jego zakresem znacznie szerszego krêgu
osób ni¿ wymienieni funkcjonariusze publiczni, choæ ju¿ ta ostatnia kategoria, z punktu widzenia przyjêtych kryteriów klasyfikacyjnych, postrzegana
jest jako niejednolita i niedookrelona64. Poza bowiem osobami nale¿¹cymi
do krêgu funkcjonariuszy publicznych ze wzglêdu na zajmowane stanowisko
lub pe³nion¹ funkcjê b¹d te¿ zatrudniaj¹cy dan¹ osobê organ (tak¿e wtedy,
gdy odnosi siê to tzw. niew³adczych form dzia³ania65) przymiot funkcjonariusza publicznego wynika tak¿e z niew¹tpliwych uprawnieñ w zakresie w³adztwa publicznego, rozumianego choæby niezmiennie jako wykonywanie funkcji
o charakterze zarz¹du (administracyjnych)66.
Modyfikacji rodzaju i zakresu odpowiedzialnoci ci¹¿¹cej na sprawcy
konkretnego przestêpstwa, w zale¿noci od ro¿nego rodzaju okolicznoci, s³u¿¹ funkcjonuj¹ce odmiany typów przestêpstw. U podstaw tej dyferencjacji
le¿y przede wszystkim abstrakcyjna (dokonywana przez ustawodawcê), zgeneralizowana ocena stopnia spo³ecznej szkodliwoci pewnego typu zachowañ67. Z punktu widzenia wys³owionego w nich zakazu lub nakazu tworz¹
one de facto typy czynów zabronionych o nowej jakoci i, choæ powi¹zanym
z typem podstawowym, to jednak odmiennym opisem zachowania w dyspozycji oraz o odmiennym zagro¿eniu karnym68.
Przepis art. 228 § 4 k.k. typizuje kolejne, obok typu podstawowego, postacie
³apownictwa biernego, sprowadzaj¹ce siê do uzale¿nienia, w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej, wykonania czynnoci s³u¿bowej od otrzymania korzyci
maj¹tkowej lub osobistej albo jej obietnicy, jak te¿ do ¿¹dania takiej korzyci69.
64 Mankamenty definicji funkcjonariusza publicznego, która nie podaje jednego konkretnego kryterium wyodrêbniaj¹cego, lecz jest definicj¹ przez wyliczenie dostrzega³ A. Spotowski,
Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych i spo³ecznych, [w:] J. Kochanowski,
A. Spotowski, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w zakresie prawa karnego materialnego
za II pó³rocze 1977 r. i za rok 1978, red. G. Rejman, Nowe Prawo 1980, nr 1, s. 113; zob. te¿
Z. Kallaus, Ochrona i odpowiedzialnoæ funkcjonariusza publicznego, Problemy Praworz¹dnoci 1985, nr 2, s. 66 i n.; A. Moliñska, Kontrowersje wokó³ pojêcia funkcjonariusza publicznego
w polskim prawie karnym, Pañstwo i Prawo 2010, nr 10, s. 73 i n.
65 A. B³a, Pojêcie faktów administracyjnych. Studium z badañ nad dzia³aniem administracji pañstwowej nie uregulowanymi wyczerpuj¹co normami prawnymi, Wroc³aw 1989, passim.
66 Wyrok SN z 27 listopada 2000 r., WKN 27/2000, OSNKW 2001, nr 34, poz. 21;
Z. Kallaus, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, Nowa kodyfikacja karna, Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 1997, z. 2, s. 69 i n.
67 Z. Czerwiñski, Glosa do wyroku SN z 20.08.1984 r., Rw 387/84, Problemy Praworz¹dnoci 1985, nr 11, s. 84 i n.; W. Wolter, Uprzywilejowane typy przestêpstw, Pañstwo i Prawo
1976, z. 12, s. 105 i n.
68 L. Lernell, Wyk³ad prawa karnego. Czêæ ogólna, t. 1, Warszawa 1969, s. 87; W. Wolter,
Szczególne typy przestêpstw a nadzwyczajny wymiar kary, Pañstwo i Prawo 1966, nr 3, s. 514.
69 Przyj¹æ trzeba, ¿e znamion czynu zabronionego nie wyczerpuje  w praktyce raczej
ma³o prawdopodobne  ¿¹danie obietnicy udzielenia korzyci w sposób ca³kowite wykluczaj¹cy
jej urzeczywistnienie. O ile wiêc ¿¹danie obietnicy korzyci jest niczym innym jak ¿¹daniem
korzyci, to jednak przyjêcie karalnoci ¿¹dania samej tylko obietnicy udzielenia korzyci
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Inicjatorem ³apówki jest sam sprawca, wywieraj¹c na petenta bezprawny
nacisk, a wiêc którego zachowanie jest czym wiêcej ni¿ tylko biernym oczekiwaniem na udzielenie korzyci70.
Uzale¿nienie polega na wyranym uwarunkowaniu podjêcia (ale te¿ i dokonania w odpowiednim czasie lub w specjalny sposób) lub niepodjêcia czynnoci s³u¿bowej od otrzymania korzyci71. Przy ¿¹daniu, którego najprostsza forma wystêpuje wówczas, gdy osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹
w sposób niebudz¹cy najmniejszych w¹tpliwoci zwraca siê o przysporzenie
jej korzyci72, uzyskanie tej ostatniej nie jest jednak warunkiem podjêcia
czynnoci s³u¿bowej73. To mo¿e mieæ wiêc miejsce zarówno przed, jak i po
dokonaniu czynnoci. Dla wyczerpania znamion analizowanej postaci ³apownictwa nie ma znaczenia, czy uzale¿niona od otrzymania korzyci czynnoæ
s³u¿bowa jest zgodna czy sprzeczna z przepisami prawa. Na dokonanie przestêpstwa nie ma te¿ wp³ywu, czy osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ spe³ni³a
ow¹ czynnoæ s³u¿bow¹74, a tak¿e czy otrzyma³a wymuszon¹ korzyæ, czy
nie75. Czynnoci wykonawcze sprowadzaj¹ce siê do ¿¹dania korzyci albo
te¿ do uzale¿nienia wykonania czynnoci s³u¿bowej od otrzymania takowej
lub jej obietnicy  w porównaniu do przyjêcia ³apówki  ró¿ni¹ siê nie
tylko ród³em inicjatywy korupcji, stopniem spo³ecznej szkodliwoci, lecz tak¿e swym formalnym (bezskutkowym) charakterem76.
 niemaj¹ce nic wspólnego z zamiarem rzeczywistego jej wykonania  stanowi³oby niedopuszczaln¹ rozszerzaj¹c¹ wyk³adniê na niekorzyæ oskar¿onego. T. Guzkiewicz, Uwagi na tle art. 47
m.k.k. i art. 290 § 1 k.k., Palestra 1962, nr 7, s. 37.
70 Por. wyrok SA w £odzi z 15 stycznia 2002 r., II Aka 145/01, Prokuratura i Prawo
2004, nr 5, poz. 22. Trafnie SN dopatruje siê ¿¹dania w targowaniu siê o wysokoæ korzyci,
twierdz¹c przy okazji, ¿e ¿¹danie jest pojêciem nie tyle chronologicznym, ile sytuacyjnym,
a wiêc nie musi siê sprowadzaæ do prostej zale¿noci: ¿¹danie  udzielenie. Równie dobrze
¿¹danie poprzedzaæ mo¿e propozycja osoby zainteresowanej w udzieleniu ³apówki. Wyrok SN
z 19 czerwca 1958 r., I K 258/58, OSN (K) 1959, nr 1, s. 12.
71 W wyroku z 13 sierpnia 1962 r. (III K 1069/61, OSNPG 1962, nr 712, poz. 95)
SN stwierdzi³: z istoty uzale¿nienia wynika, ¿e musi ono poprzedzaæ dokonanie czynnoci, bo
uzale¿niaæ oznacza to samo, co stawiaæ alternatywê: albo otrzymam korzyæ, albo nie wykonam
czynnoci urzêdowej.
72 Por. np. wyrok SN z 4 padziernika 1968 r., III KR 94/68, OSNPG 1969, nr 1, poz. 10.
Postaæ ³apownictwa biernego, sprowadzaj¹ca siê do ¿¹dania korzyci, wype³niona jest tak¿e wtedy,
gdy osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ da³a do zrozumienia petentowi, w sposób dorozumiany, i¿
niezbêdne jest wrêczenie mu korzyci. Wyrok SN z 9 wrzenia 1977 r., V KR 36/77, Lex nr 21745.
73 Wyrok SN z 4 lipca 1963 r., V K 682/61, OSNKW 1964, nr 2, poz. 13; wyrok SN
z 3 lutego 1988 r., V KRN 2/88, OSNPG 1988, nr 8, poz. 80.
74 Trafnie SN, gdy twierdzi, ¿e sprawca nie musi w ogóle ingerowaæ w treæ podejmowania
decyzji, bo okazj¹ do ¿¹dania korzyci jest w³anie ogólna kompetencja ¿¹daj¹cego, stwarzaj¹ca
sposobnoæ do uzyskania korzyci. Postanowienie SN z 9 marca 2006 r., III KK 230/05, Lex nr 180769.
75 A. Spotowski, Przestêpstwa s³u¿bowe (nadu¿ycie s³u¿bowe i ³apownictwo w nowym kodeksie karnym), Warszawa 1972, s. 101; idem, Z problematyki odpowiedzialnoci za ³apownictwo, Nowe Prawo 1971, nr 10, s. 1428; T. Guzkiewicz, op. cit., s. 37.
76 Odmiennie: C. Nowak, Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowañ miêdzynarodowych, Warszawa 2008, s. 76., A. Barczak-Oplustil, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci
instytucji pañstwowych i samorz¹du terytorialnego, [w:] Kodeks karny. Czêæ ogólna. Komentarz, t. II: art. 117277 k.k., red. A. Zoll, Kraków 2006, s. 962.
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Nale¿y uznaæ, ¿e pocz¹tkowo samo przekroczenie w³adzy powierzonej
danej osobie do sprawowania z korzyci¹ dla pañstwa, nie za dla swych
prywatnych korzyci by³o wystarczaj¹ce do normowania zakazanego zachowania, bez potrzeby wprowadzania jakiego dodatkowego powi¹zania miêdzy
przyjêt¹ korzyci¹ a pe³nion¹ funkcj¹. Relacja opisywana w charakterze
zwi¹zku przyjmowanej korzyci z pe³nion¹ funkcj¹ pojawi³a siê póniej,
w sk³adanych przez urzêdników antykorupcyjnych przysiêgach, by dopiero
st¹d przenikn¹æ do obowi¹zuj¹cych przepisów karnych77.
W art. 228 § 1 k.k. uregulowana zosta³a postaæ ³apownictwa biernego
polegaj¹cego na przyjêciu przez sprawcê korzyci maj¹tkowej lub osobistej
albo jej obietnicy w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego funkcji publicznej.
Sformu³owanie w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej poza tym, ¿e
odgrywa³o rolê znamienia opisuj¹cego indywidualny podmiot czynu zabronionego pod grob¹ kary, jest tak¿e znamieniem opisuj¹cym sytuacjê, w której
pope³nienie przewidzianego w nim zachowania, tj. przyjêcia korzyci maj¹tkowej lub osobistej, obietnicy takiej korzyci (lub jej ¿¹danie) staje siê zabronione pod grob¹ kary.
Opieraj¹c siê na za³o¿eniu, ¿e norma sankcjonowana jest t¹ struktur¹
normatywn¹, któr¹ kszta³tuj¹ wszystkie znamiona typu czynu zabronionego78, uznajemy, ¿e zakres jej zastosowania wyznaczony zostaje okolicznociami, w których pope³nienie normowanego t¹ norm¹ czynu jawi siê z punktu
jej widzenia jako relewantne. £atwo dostrzec, ¿e ustawodawca nie zakazuje
przyjêcia korzyci maj¹tkowej lub osobistej, tudzie¿ obietnicy ich przyjêcia
w ka¿dych okolicznociach. Zakazuje natomiast przyjmowania tych¿e korzyci lub ich obietnicy w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej.
Znamiê czynnociowe przyjmuje, tak samo zreszt¹ jak czynnoci
sprawcze ¿¹da i uzale¿nia wystêpuj¹ce w typach czynu zabronionego
z art. 228 § 16 k.k., na poziomie deskryptywnym odnosi siê do zwi¹zku
z pe³nieniem funkcji publicznej. W wiadomoci sprawcy udzielenie mu korzyci wi¹¿e siê zatem z jak¹kolwiek czynnoci¹ s³u¿bow¹ (stanowi¹c¹ przyczynê lub okazjê do przyjêcia korzyci)79, wynikaj¹c¹ z faktu pe³nienia funkcji publicznej, która to czynnoæ staje siê wówczas komponentem motywu
dzia³ania sprawcy udzielaj¹cego korzyci80. Wymagany przez przepisy art.
228 i 229 k.k. zwi¹zek z pe³nieniem funkcji publicznej zachodzi jednak
wy³¹cznie wtedy, kiedy czynnoæ s³u¿bowa stanowi¹ca przyczynê lub okazjê
77
78

Szerz. P. Palka, op. cit., s. 62 i n.
Nale¿y odnotowaæ w tym miejscu, ¿e przyjête zapatrywanie jest odmienne od ustaleñ
badawczych nad istot¹ i treci¹ normy prawnokarnej autorów z krêgu krakowskiej szko³y
prawa karnego.
79 Wyrok SN z 2 kwietnia 1998 r., V KKN 175/97, Prokuratura i Prawo 1999, nr 1,
poz. 6.
80 Wyrok SN z 1 marca 1975 r., II KR 325/74, Lex nr 21665.; Z. Kallaus, £apownictwo
i p³atna protekcja, Problemy Praworz¹dnoci 1990, nr 1, s. 99.
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do przyjêcia/udzielenia korzyci  choæby w czêci  do kompetencji sprawcy
nale¿y81.
Analizowany zwi¹zek z w charakterze przedmiotowego znamienia wyk³ada siê w doktrynie w relacji do motywu udzielanego wiadczenia kierunkowanego faktem pe³nienia przez jego odbiorcê funkcji publicznej, z przynale¿nym jej zakresem uprawnieñ, istotnym dla interesów osoby wrêczaj¹cej
korzyæ. To w³anie tego typu intencja uzasadnia traktowanie podejmowanego zachowania w postaci udzielenia korzyci jako nieakceptowalnego spo³ecznie zagro¿enia dla chronionego przepisem art. 229 k.k. dobra prawnego82.
Udzielenie korzyci motywowane faktem pe³nienia  przez osobê korzyæ
przyjmuj¹c¹  funkcji publicznej aktualizuje wiêc, za spraw¹ przepisu art.
228 § 1 k.k., zakaz jej przyjmowania. Innymi s³owy [...] norma sankcjonowana wynikaj¹ca z art. 228 § 1 k.k. zakazuje przyjmowania korzyci maj¹tkowej lub osobistej osobie pe³ni¹cej funkcje publiczn¹ [...] w sytuacji, w której
obiektywnie rozpoznawalnym motywem udzielenia tej korzyci jest fakt pe³nienia funkcji publicznej83.
Deskryptywna konstrukcja analizowanej relacji, opisanej za pomoc¹ intencjonalnego zwi¹zku dookrelaj¹cego czynnoæ sprawcz¹, nie przysparza
przy tym k³opotów z ocen¹ stadium pope³nienia przestêpstwa. Jego dokonanie nastêpuje bowiem z chwil¹ przyjêcia korzyci w zamian za okrelone
zachowanie, które mog³o ju¿ mieæ miejsce (³apówka wynagradzaj¹ca), ale
równie dobrze mo¿e nie byæ jeszcze zrealizowane. Poczynione spostrze¿enie
wspó³gra z interpretacj¹ w zamian za jako swoistego powodu aktywizuj¹cego cz³owieka do dzia³ania w cile okrelonym kierunku84. To za przes¹dza
sprawê, ¿e dla przyjêcia kwalifikacji z przepisu zawieraj¹cego tak¹ w³anie
frazê nie ma znaczenia, czy przyjêcie (udzielenie) korzyci mia³o miejsce
podczas wykonywania czynnoci s³u¿bowej, wynikaj¹cej z pe³nienia funkcji
publicznej, przed t¹ czynnoci¹, czy te¿ po niej85.

81 Szerzej i kompetentnie M. Bielski, Znaczenie znamienia dobra prawnego i znamienia
modalnego w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej dla wyk³adni przestêpstw korupcyjnych
w sferze publicznej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2013, z. 1, s. 20 i n.
82 A. Barczak-Oplustil, W zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej jako znamiê dookrelaj¹ce czynnoæ sprawcz¹ tzw. korupcji urzêdniczej  zarys wybranych problemów, Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, z. 3, s. 86.
83 Ibidem, s. 89 i n.
84 Zob. S. Frankowski, Przestêpstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970,
s. 113.
85 Szerzej w kontekcie czynnoci wykonywanych w godzinach pozas³u¿bowych i w mieszkaniu prywatnym  wyrok SN z 14 wrzenia 1966 r., II KR 58/66, OSNKW 1967, nr 2, poz. 15.
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Summary
From the history of the white-collar crimes that is about the characters
of the novel Charcoal sketches by H. Sienkiewicz
Key words: the applicable Polish penal code, the Polish penal code from the 19th century,
corruption, clerk, bribery, literary thread.

The article is devoted to an analysis of the certain literary motif  in the
legal prospect. Behaviour of the clerk, who is a character of the work Charcoal sketches by H. Sienkiewicz, is undergone legal-penal assessment. Additionally, it is taken account of the state of the law which is in force at the
time when the action of the novel takes place (19th century) and the current
Polish penal act besides.
Thanks to that the article enables to follow through and compare the
way of criminalization of behaviour constituting a breach of duties (by persons performing public functions) which were imposed on them  then and
today.
Moreover the text is unavoidably leading to reflection, that phenomenon
of the corruption, even though it has been regarded as so atrocious for ages,
is not only a feature of our times.
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Kilka uwag o antropologicznej metamorfozie
lex naturalis i o depotencjalizacji dzia³ania
politycznego w koncepcji Tomasza Hobbesa
W niniejszym artykule odniosê siê do dwóch zagadnieñ zwi¹zanych ze
spucizn¹ mylow¹ Hobbesa. S¹ nimi powi¹zanie prawa naturalnego z natur¹ ludzk¹ oraz problem granic dzia³ania politycznego cz³onków spo³eczeñstwa poddanego nieograniczonej w³adzy suwerena. Pierwsze z zagadnieñ
okrelaæ bêdê  w lad za literatur¹ przedmiotu  mianem antropologicznej
metamorfozy prawa naturalnego1. Drugie z zagadnieñ ujmê jako depotencjalizacjê dzia³ania politycznego2.
W innym miejscu zajmowa³em siê schematem rozumowañ Hobbesa3.
Odnios³em siê wtedy do metody analityczno-syntetycznej, wskazuj¹c, ¿e metoda ta mia³a znaleæ zastosowanie w wywodach powiêconych w³adzy i spo³eczeñstwu. Jej rezultatem jest utrwalona w Lewiatanie konstrukcja nieograniczonej w³adzy suwerena wy³onionego w warunkach strachu jednostek
o w³asne ¿ycie. Analizuj¹c tê metodê, odnios³em siê do relacji prawa stanowionego i prawa natury w koncepcji Hobbesa. Pokaza³em, ¿e koncepcja spo³eczeñstwa pod w³adz¹ suwerena (jej uzasadnienie oraz rezultat rozumowañ
prowadzonych wed³ug metody analityczno-syntetycznej) przekracza konflikt
miêdzy prawem stanowionym i prawem natury. Wi¹¿e pojmowanie prawa
z w³adz¹ w sposób analogiczny do relacji spo³eczeñstwa pod w³adz¹ suwerena. W niniejszym artykule sama metoda bêdzie mnie interesowaæ w ograniczonym zakresie. Zostanie bowiem przedstawiona na tle tradycji filozofii
1 L. Kühnhardt, Zukunftsdenker. Bewährte Ideen politischer Ordnung für das dritte Jahrtausend, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999, s. 129.
2 M. Riedel, Zum Verhältnis von Ontologie und politischer Theorie bei Hobbes, [w:]
R. Koselleck, R. Schnur (red.), Hobbes Forschungen, Duncker und Humblot  Berlin 1969, s. 107.
3 P. Polaczuk, O przyczynowej dedukcji societas civilis cum imperio. Kilka uwag o wp³ywie
Hobbesa na pojmowanie prawa, Humanistyka i Przyrodoznawstwo [w druku].
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(pierwszej). Uwagi dotycz¹ce metody s¹ wprowadzeniem do obu wymienionych na wstêpie zagadnieñ.
Wspomnia³em o konstrukcji nieograniczonej w³adzy suwerena. W literaturze przedmiotu powiada siê, ¿e na sposób, w jaki Hobbes pojmuje w³adzê
suwerena, wp³yw wywar³a geometryczna zasada konstrukcyjna, uchodz¹ca
za idea³ jego czasów. Wyznacza³a ona bowiem regu³y osi¹gania wiedzy pewnej, apriorycznej, demonstracyjnej. Wzoruj¹c siê na metodzie ustalania relacji miêdzy figurami geometrycznymi, Hobbes mia³by d¹¿yæ do wiedzy o takim statusie. Przez metodê autor Lewiatana awansowa³ zasady polityki,
które ustala siê w drodze porozumieñ i umów, do rangi wiedzy pewnej,
apriorycznej i demonstracyjnej4.
Hobbes mia³by zatem odnosiæ siê do relacji miêdzy dzia³aniami jednostek
na wzór relacji miêdzy figurami w geometrii. Powiada siê przy tym, ¿e taka
geometryczna zasada konstrukcyjna, przeniesiona na grunt filozofii polityki,
nie mo¿e byæ pomijana, ilekroæ mowa o zerwaniu z tradycj¹ philosophia
prima. Oto bowiem skutkiem odwzorowania geometrycznej zasady konstrukcyjnej jest os³abienie podzia³u na dzia³anie i wytwarzanie, który by³ obecny
w tradycji zapocz¹tkowanej przez Arystotelesa i podtrzymywanej przez scholastykê. Podkrela siê ponadto utratê znaczenia ontologicznej hierarchii bytów, które Arystoteles dzieli na naturalne, wytworzone oraz na rzeczy ludzkie w cis³ym znaczeniu, umiejscawiane miêdzy physis i poiesis. Kryterium
hierarchii, jakie stosuje, jest oparte na wzorczoci physis. Hobbes idei wzorczoci z natury nie zna, utrzymuje podzia³ na rzeczy z natury i rzeczy sztuczne. Te ostatnie nie s¹ jednak podporz¹dkowane naturze. Maj¹ wrêcz przewagê nad ni¹. ród³em tej przewagi jest wiedza o przedmiotach bêd¹cych
wytworem cz³owieka5. Powiada siê, ¿e w powy¿szych za³o¿eniach dokonuje
siê swoiste usamodzielnienie teorii politycznej Hobbesa wobec ontologii6.
Mówi siê o metodycznym nastawieniu Hobbesa, który pojmuje pañstwo jako
wytwór sztuki ludzkiej, a ta  jak pisze we Wprowadzeniu do Lewiatana
 naladuje naturê, w tym rozumny i najbardziej doskona³y twór natury,
cz³owieka. Sztuka bowiem tworzy tego wielkiego LEWIATANA, zwanego
PAÑSTWEM [...], który nie jest niczym innym ni¿ sztucznym cz³owiekiem,
choæ wiêkszych wymiarów i wiêkszej si³y ni¿ cz³owiek naturalny, którego
obronie i opiece ma s³u¿yæ7. Wspólnota nie istnieje przeto z natury. Nie idzie
zatem o refleksje o warunkach dzia³ania politycznego, jak w staro¿ytnoci
helleñskiej, lecz o stworzenie wspólnoty politycznej przez jednostki awansu4 M. Riedel, op. cit., s. 103; zob. T. Hobbes, O cz³owieku I.1, [w:] Elementy filozofii, t. II,
PWN, Warszawa 1956, s. 123.
5 M. Riedel, op. cit., s. 106.
6 Ibidem, s. 106.
7 T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i w³adza pañstwa kocielnego i wieckiego,
Warszawa 2009, s. 8182.
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j¹ce siebie do rangi obywateli8. Dokonuje przeto Hobbes depotencjalizacji
dzia³ania i sfery dzia³ania politycznego, które by³o u Arystotelesa ród³em rzeczywistoci istniej¹cej obok instytucji i praw i dope³niaj¹cej j¹. Wytwarzanie, do którego przesuwa siê mylenie Hobbesa, nie ma bowiem celu
innego jak powstanie wytworu technicznie doskona³ego, czyni¹cego zbêdnymi cnoty ludzkie, pod³ug których dzia³aæ mieli obywatele u Arystotelesa. Jest
to, jak podkrela Riedel, kluczowa ró¿nica wobec mylenia osadzonego
w tradycji, wynosz¹ca jeden tylko akt dzia³ania politycznego ponad wszystkie  akt stworzenia unio civilis, zjednoczenia obywateli pod w³adz¹ suwerena, z którym dzia³anie polityczne traci racjê bytu9. Jeli akt ten przybiera
postaæ umowy, porozumienia, to z ich zawarciem traci prawomocnoæ dzia³anie polityczne. Od tego momentu obywatele mog¹ poruszaæ siê jedynie
w granicach okrelonych aktem stworzenia Lewiatana10.
Wspomnia³em powy¿ej o zerwaniu z tradycj¹ philosophia prima, wskazuj¹c na zarzucenie obecnej w niej idei wzorczoci natury oraz na swoiste
przejcie do kategorii wytwarzania. Przekonywa³em tak¿e, przytaczaj¹c uwagi Riedla, ¿e ród³em tego prze³omu jest metoda przyjêta przez Hobbesa11.
8
9
10

M. Riedel, op. cit., s. 107.
Ibidem.
Ibidem, s. 107, 109, 114: autor podkrela wszak, ¿e zerwanie z ontologi¹ nie ma charakteru zupe³nego. Twierdzi, ¿e filozofiê pierwsz¹ i filozofiê Hobbesa (philosophia civilis) ³¹cz¹ tzw.
formy strukturalne. Zarówno w ontologii, jak i filozofii Hobbesa donios³e znaczenie ma prywacja natury ludzkiej. Z jej pomoc¹ Hobbes ustala prawa i obowi¹zki ci¹¿¹ce na obywatelach
poddanych w³adzy suwerena. Innymi s³owy, resolutio, o którym pisa³em w artykule powiêconym metodzie analityczno-syntetycznej, ma  wed³ug Riedla  korzenie ontologiczne. Rozwi¹zanie pañstwa, jakiego dokonuje siê w drodze resolutio, ujawnia stan natury ludzkiej. Riedel
podkrela, ¿e jêzyk, jakim Hobbes opisuje naturê cz³owieka, obywa siê bez regu³ stosunków
spo³ecznych i korzyci, jakie one przynosz¹. Widaæ to szczególnie wtedy, gdy analizie podda siê
tê czêæ opisu, która mog³aby siê odnosiæ do wolnoci w znaczeniu pozytywnym. Hobbes ujmuje
j¹ wy³¹cznie negatywnie: jako brak przeszkód.
11 W. Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend. Abhandlungen zur praktischen Philosophie der Gegenwart, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1997, s. 121: autor
rozwa¿a walory czterech sposobów uzasadnienia warunków istnienia spo³eczeñstwa. Obok metody przyjêtej przez Hobbesa, wymienia tak¿e Kantowsk¹ dedukcjê transcendentaln¹, dedukcjê
semiotyczn¹ oraz praktyczn¹ dedukcjê spo³eczeñstwa. Jedynie tê ostatni¹ ocenia pozytywnie.
Twierdzi mianowicie, ¿e nie ci¹¿¹ jej wady ¿adnego z trzech pierwszych uzasadnieñ warunków
istnienia spo³eczeñstwa. Negatywna ocena metody Hobbesa ma swoje uzasadnienie w postulatach suwerennoci filozofii spo³ecznej. Kersting zak³ada, ¿e filozofia spo³eczna jest obszarem
dociekañ wyranie ró¿nych od filozofii. Jej genetyczn¹ domen¹ s¹ rozwa¿ania powiêcone warunkom, których spe³nienie pozwala orzekaæ o przekszta³caniu siê zbiorowoci czy wspólnot
w spo³eczeñstwa. Sposób, w jaki dociekania te s¹ prowadzone, ma zbli¿aæ filozofiê spo³eczn¹ do
filozofii, a oddalaæ od empirycznej teorii spo³ecznej (jako niefilozoficznej), której ambicje siêgaj¹
równie¿ i tej problematyki. Dla Kerstinga pytanie o mo¿liwoci istnienia spo³eczeñstwa jest
 jak to ujmuje  dostatecznie radykalne, co przydaje mu charakteru filozoficznego oraz determinuje styl dociekañ badacza. Radykalizm sprowadza siê tu do ostatecznoci postawionego
pytania, niejako na wzór pytañ o pierwsze przyczyny. Nie poprzedzaj¹ go tedy ¿adne zagadnienia, które filozofia spo³eczna musia³aby uznaæ za przynale¿ne, by móc podj¹æ siê poszukiwañ
zagadnienia/problemu, które bêdzie j¹ dostatecznie klarownie definiowaæ. W pytaniu o warunki
istnienia spo³eczeñstwa  pisze Kersting  rozstrzyga siê, czy istniej¹ zagadnienia, których
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Odnotowaæ nale¿y, ¿e skutkiem odwzorowania zasady geometrycznej konstrukcji na gruncie badania przyrody by³o wyniesienie go do rangi nauki.
Riedel powiada, ¿e przyjêcie perspektywy mechanistycznej i matematycznej
w badaniach nad przyrod¹ wp³ynê³o na pojmowanie wolnoci. Ujmuj¹c rzecz
precyzyjniej, zradykalizowa³o pojmowanie wolnoci poprzez spojrzenie na naturê jako ród³o jej ograniczeñ. wiadomoæ wolnoci konstytuowa³a siê teraz
poprzez negacjê wiata naturalnego. Filozofia Hobbesa wyra¿a tê zradykalizowan¹  jak powiada Riedel  wiadomoæ wolnoci: prawo pañstwa stoi pod
warunkami natury. Z niej pochodz¹ jedynie wi¹¿¹ce dla konstrukcji pañstwa
wskazania negatywne dotycz¹ce uwarunkowañ wyjcia ze stanu natury12.
Sama za refleksja o prawie naturalnym zostaje oderwana od rozwa¿añ
o uniwersalnym porz¹dku natury. Zostaje powi¹zana z uposa¿eniem psychofizycznym jednostki w poziomie rozwa¿añ o jus naturale i hipotetycznych warunkach, w jakich przyrodzone cz³owiekowi uprawnienie jest wykonywane.
analiza pozostanie wy³¹czn¹ domen¹ filozofii spo³ecznej, czy te¿ zakres i samodzielnoæ filozofii
spo³ecznej jest spraw¹ arbitralnej decyzji podejmowanej z perspektywy filozofii. Pytanie o warunki istnienia spo³eczeñstwa jest tak¿e donios³e z perspektywy metodologicznej odrêbnoci
filozofii spo³ecznej. Kersting zdaje siê twierdziæ, ¿e integracja nauk spo³ecznych oparta na
metodach stanowi zagro¿enie dla filozofii spo³ecznej. By filozofia spo³eczna zachowa³a swój
status, musi broniæ specyfiki swoich metod przed filozofi¹ nauk spo³ecznych, która  jako teoria
nauki b¹d logika nauk spo³ecznych  sprawdza, jak daleko mo¿e siêgaæ oparta na metodzie
integracja nauk spo³ecznych. Podsumujmy: Kersting wskazuje na zagadnienie, które spe³nia
przyjête przezeñ warunki swoicie pomylanej suwerennoci filozofii spo³ecznej. Mylê tu
o relacji filozofii spo³ecznej wzglêdem filozofii. Kersting kszta³tuje j¹, identyfikuj¹c wpierw
problem badawczy, a ten mo¿e zostaæ postawiony na wzór pytañ o pierwsze zasady czy przyczyny, które da³y pocz¹tek filozofii w ogóle. Ponadto pytanie o warunki istnienia spo³eczeñstwa
oddziela filozofiê spo³eczn¹ od filozofii. Zamys³ swoistego usamodzielnienia filozofii spo³ecznej
nie ³¹czy siê wszak z koniecznoci¹ zarzucenia metod przydaj¹cych rozwa¿aniom filozoficznym
wyranie odmienny charakter ni¿ ten, którego ród³em s¹ formalne regu³y nauk spo³ecznych.
Kersting zdaje siê przyjmowaæ, ¿e postulaty metodologiczne realizowane w obszarze nauk
spo³ecznych mog¹ pos³u¿yæ za kryterium oceny naukowoci filozofii spo³ecznej. Próba tak rozumianego unaukowienia filozofii spo³ecznej by³aby urzeczywistnieniem idei jednoci nauk spo³ecznych. Prowadzi³aby jednak niechybnie do zacierania specyfiki filozofii spo³ecznej jako dyscypliny powi¹zanej z filozofi¹ przez charakter refleksji (ugruntowany we wszystkich figurach,
postawach, metodach i ideach, które przydaj¹ refleksji filozoficznej nader odmienny charakter),
chocia¿ problemowo wobec filozofii suwerennej. W konsekwencji filozofia spo³eczna utraci³aby
swoj¹ odrêbnoæ wobec nauk spo³ecznych. Wspominam o tym, jako ¿e ta czêæ rozumowañ
Kerstinga nawi¹zuje do dawnego sporu o metody przyrodoznawstwa. Mia³y one znaleæ zastosowanie na gruncie nauk o kulturze i decydowaæ o naukowoci refleksji w ogóle. Nie ma tu
potrzeby odniesienia siê do jego rozstrzygniêcia. Wystarczy odnotowaæ, ¿e wielu filozofów ulega³o obietnicy wiedzy pewnej, pokusie unaukowienia pogl¹dów filozoficznych. Kersting zdaje siê
twierdziæ, ¿e tak te¿ sta³o siê w przypadku Hobbesa. Jakkolwiek zatem Hobbes dokona³ zerwania z ontologi¹, co w warunkach jego czasu by³o prze³omowe i uchodzi za osi¹gniêcie autora
Lewiatana, z dzisiejszej perspektywy problemem nie s¹ wiêzi ³¹cz¹ce filozofiê spo³eczn¹
z ontologi¹, lecz jej samodzielnoæ w obszarze nauk spo³ecznych, których metody zagra¿aj¹
autonomii filozofii spo³ecznej i jej zwi¹zkom z filozofi¹ pierwsz¹.
12 M. Riedel, op. cit., s. 115; T. Hobbes, Lewiatan..., s. 210: w rozdziale XIII, tu¿ przed
pocz¹tkiem rozwa¿añ o pierwszym i drugim prawie natury oraz o umowach, które zawarte s¹
w rozdziale XIV, Hobbes pisze, ¿e sama natura [...] daje [cz³owiekowi, dopisek w³asny, P.P.]
mo¿liwoæ wydobyæ siê z [...] po³o¿enia [w jakim znalaz³ siê w stanie natury, dopisek w³asny,
P.P.]; ta mo¿liwoæ tkwi w czêci w jego uczuciach, w czêci za w jego rozumie.
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Powy¿sze uwagi stanowi¹ wprowadzenie do zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem niniejszego artyku³u. W dalszych wywodach odniosê siê do nich
w kolejnoci, w jakiej zosta³y wymienione we wstêpie. Rozpocznê zatem od
problemu antropologicznej metamorfozy prawa naturalnego. W tym miejscu
warto zwróciæ uwagê na sposób rozumienia wspomnianego przyrodzonego
uprawnienia. Hobbes powiada, ¿e jest ono wolnoci¹ ka¿dego do u¿ywania
w³asnej mocy wedle swojej w³asnej woli [...] i co za tym idzie, wolnoci¹
czynienia wszystkiego, co w swoim w³asnym s¹dzie i rozumieniu bêdzie on
uwa¿a³ za najstosowniejszy rodek do zachowania w³asnej istoty13. Jest ono
wykonywane przez wszystkich w stanie natury. Przeradza siê w prawo naturalne wszystkich do wszystkiego i stan wojny, w której kolizjê uprawnieñ
jednostek rozstrzyga przemoc. To konsekwencja natury tego uprawnienia14.
Czynienie wszystkiego, co w myl w³asnego os¹du ka¿dy uznaje za rodek
najstosowniejszy do zachowania w³asnego ¿ycia, zwraca siê przeciw to¿samym celom innych i prowadzi do stanu bezwzglêdnej, nieumiarkowanej
w mocy i rodkach egzekucji przyrodzonego uprawnienia. Przeciwne sobie
moce i rodki kumuluj¹ siê do stanu konfliktu nieprzezwyciê¿alnego w warunkach, w których panuje ekscesywna, oparta na przemocy wolnoæ. Naturalna wolnoæ jednego  ujmie to szerzej Kühnhardt  wyzwala naturaln¹
wolnoæ innych do u¿ywania w³asnej mocy i czynienia wszystkiego15. Takie
ujêcie stanu natury, w którym jus naturale przedstawia siê jako przyrodzone
uprawnienie do wzajemnej przemocy, zmienia spojrzenie na naturê lex naturalis oraz sposób jego pojmowania. Lex naturalis zostaje poddane antropologicznej metamorfozie16.
Hobbes w wywodach o jus naturale i rozdziale powiêconym przyrodzonemu stanowi ludzkoci17 powiada, ¿e to jednostka w stanie natury decyduje o rodkach, jakich u¿yje w obronie w³asnego ¿ycia. I dodaje, ¿e bêd¹ one
dotyczyæ nie tylko cudzych rzeczy, ale te¿ ¿ycia drugiego cz³owieka18. Wszystko za spraw¹ rywalizacji, nieufnoci i ¿¹dzy s³awy, które le¿¹ w naturze
cz³owieka19. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w rozdziale XIII Lewiatana, który
nie bez przyczyny przywo³a³em obok wywodów powiêconych jus naturale,
Hobbes odnosi siê do róde³ wymienionych powy¿ej cech. Zwracam na to
uwagê przez wzgl¹d na tê oto okolicznoæ, ¿e rywalizacja, nieufnoæ i ¿¹dza
s³awy s¹ dla Hobbesa przyczynami wani le¿¹cymi w naturze cz³owieka. Do
w¹tku tego powrócê szerzej w nastêpnym akapicie. W tym miejscu odnotujê
13
14
15
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T. Hobbes, Lewiatan..., s. 210211.
L. Kühnhardt, op. cit., s. 128.
Ibidem, s. 129.
Ibidem, s. 129.
Ibidem, s. 128; T. Hobbes, Lewiatan..., s. 211.
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jedynie, ¿e po³¹czenie uwag na temat cech le¿¹cych w naturze ludzkiej
z warunkami stanu natury, w którym dochodzi do wojny wszystkich ze
wszystkimi, nie pozostaje bez znaczenia dla metamorfozy prawa naturalnego, jakiej dokonuje autor Lewiatana. Stwierdza on, ¿e natura uczyni³a
wszystkich ludzi równymi w zakresie w³adz cielesnych i duchowych. Nie s¹
one ró¿ne w stopniu uzasadniaj¹cym nierówne roszczenia do korzyci. Niewielkie ró¿nice si³y cielesnej nie daj¹ nikomu roszczenia do korzyci, do
której inny nie mia³by równego prawa. Przezornym staje siê ka¿dy zainteresowany okrelon¹ rzecz¹ w jednako d³ugim czasie i jednakiej mierze, a ró¿nice w³adz umys³u, o które tu chodzi, s¹ spraw¹ indywidualnych przekonañ
o w³asnej wyj¹tkowoci20. Z tej równoci  powiada Hobbes  wyp³ywaj¹
równe pragnienie posiadania tej samej rzeczy i nadzieja, by je posi¹æ. Z niej
za rywalizacja, która czyni ludmi nieprzyjació³mi. To za jej spraw¹ ludzie
upatruj¹ w ka¿dym konkurenta, który nimi pogardza b¹d nie doæ ceni.
Nieufnoæ i pró¿na ¿¹dza s³awy, o jakie tu chodzi, czyni¹ cz³owieka niezdolnym do ¿ycia gromadnego w warunkach stanu natury21. Autor Lewiatana
nadaje zatem jus naturale (oraz lex naturalis jako prawom naturalnym,
przyrodzonym) cechy uprawnienia subiektywnego22 ponad przyrodzony charakter tego uprawnienia. Bêdzie ono wykonywane bez brania pod uwagê
zewnêtrznych ograniczeñ, jakie wyznaczaj¹ m.in. najwy¿sze cele innych.
W ten sposób przyrodzone uprawnienie staje siê absolutn¹ emanacj¹ psychofizycznego uposa¿enia cz³owieka23 i zarzewiem wrogoci, za jego urzeczywistnienie ród³em wojny ze wszystkimi. Wrogoæ i wojna ka¿dego z ka¿dym
nie pozwalaj¹ uznawaæ prawa opartego na przyrodzonych uprawnieniach za
czêæ uniwersalnego porz¹dku, w jakim umiejscawiano je w staro¿ytnoci
greckiej i rzymskiej24. Dlatego te¿ Hobbes, przedstawiaj¹c lex naturalis
przez pryzmat uprawnienia polegaj¹cego na naturalnej wolnoci, oddziela
refleksjê o prawie naturalnym od nauk o uniwersalnym porz¹dku25.
Wspomnia³em o powi¹zaniu prawa naturalnego z naturalnym uposa¿eniem jednostki. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e psychofizyczne uposa¿enie cz³owieka stanowi¹ nie tylko zdolnoci fizyczne i duchowe. Innymi s³owy, zwi¹zek
prawa naturalnego z natur¹ ludzk¹ wykracza poza wspomniane zdolnoci
cz³owieka. Uwaga ta nie pozostaje bez znaczenia, gdy rozwa¿a siê granice
niezmiennoci wspomnianej natury ludzkiej. Przypomnê, ¿e zró¿nicowane
zdolnoci nie osi¹ga stopnia uzasadniaj¹cego nierówne roszczenia do korzyci. Z drugiej strony autor Lewiatana wi¹¿e cechy le¿¹ce w naturze cz³owieka
20
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z warunkami, w jakich jednostki bêd¹ czyniæ u¿ytek z jus naturale. Wydaje
siê, ¿e ten aspekt rozumowañ Hobbesa winien zostaæ wziêty pod uwagê
w przypadku w¹tpliwoci, czy jednostki s¹ z natury równe w zakresie uzasadniaj¹cym roszczenia o korzyci (równe korzyci), czy te¿ natura ludzka jest
niezmienna w czêci stanowi¹cej uzasadnienie jus naturale. Jestem zdania,
¿e opis stanu natury staje siê w wielu miejscach czym wiêcej ni¿ przedstawieniem hipotetycznych warunków, w jakich jednostki czyni³yby u¿ytek
z przyrodzonego uprawnienia. Jest on nazbyt skromny, by nie wykracza³
poza uzasadnienie roszczenia o równe korzyci, na które sk³adaj¹ siê twierdzenia o równych zdolnociach fizycznych i duchowych. Uwarunkowania stanu natury s¹ czêci¹ antropologicznej metamorfozy jus naturale i w tym
zakresie uzasadnieniem tego przyrodzonego uprawnienia. Mylê tu o minimalnej albo  zale¿nie od oceny  skrajnie racjonalnej woli powi¹zanej
z fizyczn¹ moc¹ w pojêciu wolnoci ka¿dego do decydowania o swoich zachowaniach. Hobbes przedstawia j¹ przecie¿ jako wolê zdeterminowan¹ równym,
wewnêtrznym pragnieniem przetrwania w pojedynkê, wolê podszyt¹ tkwi¹c¹
w ka¿dym cz³owieku sk³onnoci¹ do rywalizacji, nieufnoci i ¿¹dzy s³awy, która
to sk³onnoæ jest pobudzana warunkami stanu natury, wreszcie jako wolê,
której zewnêtrzne wyrazy s¹ w ka¿dym przypadku nieumiarkowan¹ moc¹. Jej
miara nie jest tylko spraw¹ trzewego porównania z równ¹ moc¹ innych.
W warunkach stanu natury przechodzi ona bowiem zawsze w przemoc. Wola
nie wi¹¿e siê tu bezporednio z rozumem, jak by³oby to w przypadku przezornoci. Hobbes ³¹czy j¹ z irracjonalnymi sk³onnociami le¿¹cymi w ludzkiej
naturze oraz z zdeterminowan¹ zewnêtrznie moc¹. W dwóch niejako wymiarach (wewnêtrznym i zewnêtrznym) oddala zatem wolê od rozumu.
Twierdzi³em powy¿ej, ¿e autor Lewiatana czyni cechy le¿¹ce w naturze
cz³owieka przyczynami wani. Dochodzi do nich w hipotetycznych warunkach jus naturale. Na gruncie tych twierdzeñ uzasadniony wydaje siê byæ
pogl¹d, zgodnie z którym cz³owiek jest z natury tak samo przezorny i silny
jak inni. To równe, co do zasady, uposa¿enie w si³ê i przezornoæ wyczerpuje
przes³anki wnioskowania o naturze ludzkiej oraz o warunkach stanu natury.
Nie mo¿na zatem twierdziæ, ¿e w rozumowaniach Hobbesa mowa jest
o uniwersalnej naturze ludzkiej. Mylê tu o uniwersalnoci pojmowanej
niejako w dwóch wymiarach. Po pierwsze, o cechach dedukowanych z przes³anek niespe³niaj¹cych wymogu, o którym mowa by³a powy¿ej. W myl tego
zastrze¿enia nie le¿y w naturze jednostki np. zawieranie zwi¹zków ma³¿eñskich ani prokreacja. Po drugie, uniwersalnoæ mo¿e byæ rozumiana jako
mo¿liwie zupe³ny zbiór cech, które cz³owiek z natury posiada26. Jakkolwiek
26 Wspominam o tym wymiarze, poniewa¿ ten aspekt uniwersalnoci jest czêsto nadu¿ywany.
W skrajnej postaci rozumowanie to doprowadzi³oby do absurdalnych konkluzji, ¿e cechy ludzkie,
które ujawni³y siê w ¿yciu cz³owieka albo s¹ typowymi zachowaniami w okrelonych, rzeczywistych
warunkach, maj¹ charakter normatywny; nadu¿ycie to wypacza istotê kategorii natury ludzkiej.
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trudno orzec o cechach, które mog³yby siê sk³adaæ na uniwersaln¹ naturê
ludzk¹, za pojêcie uposa¿enia psychofizycznego jest nad wyraz pojemne, to
wymienione przez Hobbesa zdolnoci cia³a i ducha za uniwersalne w drugim
ze znaczeñ uchodziæ nie mog¹. S¹ one konkluzywne na gruncie rozumowañ
dotycz¹cych natury ludzkiej jedynie w zwi¹zku z warunkami stanu natury.
Innymi s³owy, tylko w tych ramach mo¿na siê nimi pos³u¿yæ w charakterze
przes³anek prowadz¹cych do konkluzji na temat natury ludzkiej, natomiast
wnioski z tych rozumowañ bêd¹ dotyczyæ równego uposa¿enia psychofizycznego cz³owieka. Zdolnoci psychofizyczne s¹ natomiast indywidualnie ró¿ne 
pisze Kühnhardt  poza kontekstem minimalnych ograniczeñ jus naturale,
warunkuj¹cych równe roszczenia do korzyci. Poza warunkami stanu natury
rozum jest zdolny rozpoznaæ prawo natury obowi¹zuj¹ce w okrelonym miejscu i czasie27, bardziej otwarte na zró¿nicowania jednostek i relacji, w jakie
wchodz¹. Takie prawo natury jako racjonalne prawo dotycz¹ce relacji miêdzy
jednostkami bêdzie wyznaczaæ obowi¹zki i ustanawiaæ rozumowe ograniczenia dla wolnoci. Hobbes powie, ¿e prawo [natury  dopisek P.P.] wyznacza
jeden z tych sposobów zachowania i czyni go obowi¹zkiem28. Jest nim przepis lub regu³a ogólna, któr¹ znajduje rozum i która cz³owiekowi zabrania
czyniæ to, co jest niszcz¹ce dla jego ¿ycia lub co odbiera mu rodki zachowania ¿ycia; i która nakazuje mu dbaæ o to, co w jego rozumieniu najlepiej mo¿e
jego ¿ycie zachowaæ29. Nadmieniê, ¿e okolicznoci wykonywania przyrodzonego uprawnienia bêd¹ uzasadniaæ twierdzenia o politycznej organizacji spo³eczeñstwa oraz, co interesuj¹ce z racji przedmiotu niniejszego artyku³u,
pogl¹dy dotycz¹ce dzia³ania politycznego cz³onków spo³eczeñstwa poddanego
nieograniczonej w³adzy suwerena.
Na zakoñczenie tej czêci rozwa¿añ nie od rzeczy bêdzie odniesienie siê
do dwóch kwestii. Stara³em siê, podobnie jak Kühnhardt w swojej interpretacji, uwidoczniæ przeciwieñstwo praw naturalnych (jus naturale oraz lex
naturalis, uprawnienie przyrodzone oraz prawa przyrodzone, naturalne)
i prawa natury. Lex naturalis prowadz¹ do wojny, podczas gdy prawo natury
zakazuje czyniæ cokolwiek, czego skutkiem by³aby degradacja egzystencji
jednostki. Interpretatorzy Hobbesa dopatruj¹ siê pewnego paradoksu w jego
koncepcji. Dotyczy on relacji miêdzy prawem naturalnym i prawem natury.
Oto odkrywane przez rozum ograniczenia naturalnej wolnoci, jak pojmuje
prawo natury autor Lewiatana, s¹ dla niego negacj¹ potencja³u, jaki niesie
za sob¹ wykonywanie przyrodzonego uprawnienia i praw naturalnych. Wolnoæ urasta bowiem w rozumowaniach Hobbesa do synonimu wojny wszystkich ze wszystkimi. St¹d jus naturale, miast s³u¿yæ samozachowaniu, staje
27
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siê zarzewiem zachowañ destrukcyjnych. Jednostki, aby przetrwaæ, musz¹
postêpowaæ racjonalnie. Stanie siê tak wtedy, gdy bêd¹ postêpowaæ wed³ug
norm racjonalnego prawa moralnego30.
Druga kwestia dotyczy mo¿liwoci osi¹gniêcia pokoju spo³ecznego dziêki
ograniczeniu wolnoci. Po uwagach dotycz¹cych ograniczeñ jus naturale, p³yn¹cych z racjonalnego prawa moralnego, mo¿e powstaæ wra¿enie, ¿e wywody
Hobbesa dotycz¹ce autoryzacji pozycji wy³onionego na tej drodze suwerena
nie ma ugruntowania w rozumowaniach autora Lewiatana. Innymi s³owy, ¿e
Hobbes upatruje wystarczaj¹cych gwarancji pokoju spo³ecznego w zobowi¹zuj¹cym charakterze praw natury, które ograniczaj¹c wolnoæ, pozwoli ludziom uwolniæ siê od wojny i stworzyæ wspólnotê polityczn¹. Jest to jednak
b³êdna intuicja. Kühnhardt podpowiada, ¿e Hobbes ma powody w¹tpiæ
w pos³uch jednostek wobec obowi¹zków wyznaczanych przez prawo natury.
Stwierdza, ¿e dobrym argumentem s¹ tu wojny religijne, które stanowi¹
pochodz¹ce z epoki Hobbesa wiadectwo tego, ¿e nawet gdyby prawo natury
by³o czêci¹ boskiego Objawienia, a jego treci¹  jako warunek zbawienia 
zakaz u¿ywania przemocy w relacjach miêdzy jednostkami, nie daje ono
gwarancji pokoju spo³ecznego31. Zatem rozum, dziêki któremu mo¿na uzyskaæ wgl¹d w prawa natury, musia³ byæ dla Hobbesa nad wyraz zawodnym
kryterium pos³uchu wobec prawa moralnego. Jeli zatem mia³by zostaæ osi¹gniêty pewny pokój spo³eczny, egzekucja i stanowienia powinny staæ siê domen¹ suwerena, którego moc nie doznaje ograniczeñ32. Mo¿emy w tym miejscu przytoczyæ fragmenty Lewiatana, potwierdzaj¹ce zacytowany powy¿ej
pogl¹d. Oto Hobbes pisze: gdy ludzie ¿yj¹, nie maj¹c nad sob¹ mocy, która
by ich wszystkich trzyma³a w strachu, to znajduj¹ siê w stanie takiej wojny,
jak gdyby ka¿dy by³ w wojnie z ka¿dym innym33. Jest zatem a contrario
gwarancj¹ pokoju spo³ecznego i spraw¹ niezwyk³ej wagi, by przestrzeganie
tych norm by³o zale¿ne od podmiotu wyposa¿onego w moc przewy¿szaj¹c¹
potencja³ jednostki. W stanie natury jednostka sama rozstrzyga bowiem
o pos³uchu wobec prawa naturalnego. Jej zachowania nie mog¹ zostaæ uznane przez nikogo za nadu¿ycie jus naturale. Nikt jednostki w mocy i przezornoci przecie¿ nie przewy¿sza, a przyrodzone uprawnienie jest z definicji
wolnoci¹ czynienia u¿ytku z w³asnej mocy wedle w³asnej woli oraz równie
nieograniczon¹ wolnoci¹ siêgania po rodki s³u¿¹ce samozachowaniu. Moc
zale¿na w u¿yciu od w³asnej woli dominuje w warunkach stanu natury nad
w³asnym os¹dem zale¿nym od rozumu.
W tej przestrzeni rodzi siê niepewnoæ dotycz¹ca zachowania innych
i strach o w³asny los, który od innych zale¿y. Niepewnoæ dotyczy zachowa30
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nia siê jednostki w ogóle34. Przekonuje o tym ta oto okolicznoæ, ¿e Hobbes
uzale¿nia jej przetrwanie w warunkach stanu natury od zachowania innych.
Takie ujêcie nie pozwala przyj¹æ, ¿e niepewnoæ dotyczy ledwie tego, czy inni
bêd¹ postêpowaæ zgodnie ze wskazaniami norm racjonalnego prawa moralnego. Jednostki w stanie natury nie maj¹ powodu oczekiwaæ, by ktokolwiek,
komu przyjdzie znaleæ siê w stanie natury, rozpozna³ przymusowy charakter norm prawa natury i nie uleg³ mocy w³asnej woli przetrwania. Gdybymy
mieli poprzeæ tê interpretacjê wywodami Hobbesa, nale¿a³oby przypomnieæ
fragment Lewiatana, w którym jego autor pisze, ¿e w stanie natury ludzie
¿yj¹ bez ¿adnego innego zabezpieczenia ni¿ to, jakie daje im w³asna si³a
i w³asna inwencja. W takim stanie nie ma miejsca na pracowitoæ, albowiem
niepewny jest owoc pracy; i co za tym idzie, nie ma miejsca na uprawê ziemi
ani na ¿eglowanie, nie ma bowiem ¿adnego po¿ytku z dóbr, które mog¹ byæ
przywiezione morzem; nie ma wygodnego budownictwa; nie ma narzêdzi do
poruszania i przesuwania rzeczy, co wymaga wiele si³y; nie ma wiedzy
o powierzchni ziemi ani obliczania czasu, ani sztuki, ani umiejêtnoci, ani
sztuki s³owa, ani spo³ecznoci. A co najgorsze, jest bezustanny strach i niebezpieczeñstwo gwa³towanej mierci. I ¿ycie cz³owieka jest samotne, biedne,
bez s³oñca, zwierzêce i krótkie35.
W powy¿szych rozwa¿aniach odnios³em siê do zagadnienia antropologicznej metamorfozy prawa naturalnego. Jej istot¹ jest odseparowanie refleksji
o prawie naturalnym od nauk o uniwersalnym porz¹dku przyrody i zwi¹zanie prawa naturalnego z cechami, które cz³owiek posiada z natury. Cechy te
nie przekonuj¹, ¿e uznawszy ograniczenia wolnoci za racjonalne, jednostka
bêdzie okazywaæ pos³uch normom prawa natury, które te ograniczenia ustanowi¹. Wyjciem ze stanu natury jest przeto dobrowolna i umowna rezygnacja z praw naturalnych przez wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa pierwotnej wolnoci na rzecz mo¿liwego gwaranta pokoju spo³ecznego. Bêdzie nim
suweren o nieograniczonej mocy, jako ¿e tylko taki zdo³a pohamowaæ brak
miary jednostek. Paradoksalnie, ta sama skrajna racjonalnoæ potêguj¹ca
terror stanu natury (popychaj¹ca jednostki do miertelnej w skutkach wzajemnej przemocy, nakazuj¹ca u¿ycie si³y w rywalizacji o dobra, które s³u¿yæ
mog¹ prze¿yciu) jest w stanie po³o¿yæ mu kres. Rozum okazuje siê zbyt s³aby
w rozpoznaniu wcale nie ró¿norodnych  przez wzgl¹d na pragnienie przetrwania  ograniczeñ wolnoci i nie doæ w³adczy w osi¹ganiu po¿¹danego
stanu pokoju poprzez pos³uch wobec rozpoznanych przez siebie norm moralnych. Zdaje siê jednak wystarczaæ, by pomyleæ o wspólnym systemie, który
bêdzie wi¹za³ w jedno d¹¿enia do prze¿ycia charakteryzuj¹ce jednostki
34
35

Por. L. Kühnhardt, op. cit., s. 144.
T. Hobbes, Lewiatan..., s. 207.
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w stanie natury36. To akt autoryzacji suwerena, polegaj¹cy na rezygnacji
z praw i wolnoci na jego rzecz, przekszta³ca samowoln¹ masê jednostek we
wspólnotê polityczn¹, która reguluje warunki ¿ycia i jest przez to zabezpieczona przed nieobliczalnoci¹ jednostek37. Suweren utrzymuje ca³¹ w³adzê
i staje siê nieodwo³alnie reprezentantem wszystkich: pojêciem politycznej
jednoci i stra¿nikiem prawa i pokoju przeciw wieloci38. Wyrazem tej jednoci jest wola suwerena, któremu udzielono autoryzacji. Tote¿ rezultatem
umowy jest  pisze Maluschke  powstanie spo³eczeñstwa obywateli poddanych w³adzy suwerena39 o wiele wiêkszej, ni¿ mog¹ sobie wyobraziæ ci, którzy staj¹ siê obywatelami pañstwa. Akt umownej autoryzacji jest przeto
pocz¹tkiem i jednoczenie koñcem dzia³ania politycznego. W jakiej mierze
za tak¿e koñcem racjonalnego mylenia jednostek.
Wspomnia³em powy¿ej, ¿e akt autoryzacji konstruuje jednoæ z wieloci
jednostek rezygnuj¹cych ze swych praw naturalnych. Twierdzenie to, podobnie jak i dobrowolny charakter rezygnacji, maj¹ niebagatelne znaczenie dla
sfery dzia³ania politycznego, jaka pozostaje jednostkom. Zasygnalizowa³em
tê kwestiê w akapicie poprzedzaj¹cym. Nie od rzeczy bêdzie stwierdzenie, ¿e
36 G. Maluschke, Philosophische Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, Verlag Karl Alber, Freiburg  München 1982, s. 2829: z wywodów autora wynika, ¿e wskazania
rozumu s¹ a¿ nadto wszechstronne. Racjonalne jednostki uznaj¹ bowiem, ¿e jedynie pokój
spo³eczny zapewni im prze¿ycie. Ponadto przezornie zawieraj¹ porozumienie, w którym nieodwo³alnie rezygnuj¹ z praw naturalnych na rzecz suwerena (autoryzacja suwerena). Racjonalnie przyjmuj¹, ¿e pocz¹tkiem obowi¹zywania umowy bêdzie poddanie siê wszystkich sankcjonuj¹cej w³adzy suwerena. Umowê spo³eczn¹ uznaj¹ za trafny rodek s³u¿¹cy autoryzacji w³adzy.
Akt ten ma na celu osi¹gniêcie pokoju spo³ecznego. W. Kersting (op. cit., s. 122) przedstawia
swoje w³asne uwagi krytyczne oraz rekonstruuje twierdzenia przeciwne Hobbesowskiemu ujêciu za³o¿enia racjonalnoci jednostki, która jego zdaniem budzi najwiêksze kontrowersje
w literaturze przedmiotu. Twierdzi on, ¿e Hobbes racjonalnoæ przedspo³eczn¹ przecenia. Subiektywna kalkulacja korzyci nie ma w praktyce ¿ycia spo³ecznego takiej donios³oci, jakiej
przydaje siê jej w rozumowaniach Hobbesa. Jej waloryzacja ma przeto nieempiryczne korzenie.
Fakt spo³eczeñstwa, jak stwierdza Kersting, nie jest i nie mo¿e byæ ani kwesti¹ wymiany czego
za co (np. wolnoci za bezpieczeñstwo), ani te¿ instytucjonalnego zagospodarowania stanu
natury przez pañstwo. Takie ujêcia maj¹ charakter nierealistyczny. Hipotetyczny imperatyw
racjonalnoci dzia³ania zorientowanego na cel zastêpuje siê inn¹ przes³ank¹. Jest ni¹ internalizacja schematów dostatecznie skutecznego kierowania dzia³aniem, które s¹ oparte na normach
ogólnych, uwarunkowanych sytuacyjnie i jednoczenie kategorycznych. Normy te zawdziêczaj¹
swoje obowi¹zywanie uznaniu generowanemu bez przymusu w procesie wzajemnego przenikania siê norm zachowania jednostek w sferze prywatnej oraz norm ju¿ obowi¹zuj¹cych. Proces
ten ma charakter ci¹g³y. W jego toku wykszta³ca siê nawyk spo³ecznej dyscypliny oraz powstaje
system spo³eczny. Podzielaj¹c te uwagi, nale¿y odnotowaæ, ¿e racjonalnoci zdaje siê u¿ywaæ
Hobbes przede wszystkim jako racjonalnoci w ca³ym jej potencjale  do aktu równie skrajnego
jak miertelna przemoc u¿ywana jako rodek s³u¿¹cy samozachowaniu. Mylê tu o akcie autoryzacji, jakim jest bezpowrotna rezygnacja z praw na rzecz nieograniczonego suwerena.
37 G. Maluschke, op. cit., s. 42: autoryzacja, jak wyjania Maluschke, polega na przeniesieniu praw jednostek na rzecz suwerena z tym skutkiem, ¿e jego wola uchodzi za wolê jednostek,
po stronie suwerena nie powstaj¹ natomiast ¿adne zobowi¹zania wobec tych jednostek.
38 L. Kühnhardt, op. cit., s. 132.
39 G. Maluschke, op. cit., s. 30.
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problem depotencjalizacji dzia³ania politycznego jednostek nie le¿y tylko
w tym, ¿e jednostki czyni¹ suwerena stra¿nikiem swego bezpieczeñstwa,
w którego gestii znajdzie siê teraz ocena dzia³añ pod k¹tem naruszeñ tej
wartoci. Innymi s³owy, istot¹ problemu depotencjalizacji nie jest rezygnacja
z dzia³ania, na jak¹ przystaj¹ wraz z rezygnacj¹ z przyrodzonych im praw.
Rzecz w tym, ¿e z pocz¹tkiem obowi¹zywania umowy spo³ecznej jednostki
staj¹ siê przedmiotem dzia³ania politycznego suwerena kosztem cech le¿¹cych w ich naturze40. Przypomnê, ¿e w stanie natury jednostki stanowi³y
zagro¿enie dla siebie samych. Spraw¹ ich natury by³a rywalizacja, pró¿ne
po¿¹danie s³awy i wzajemna nieufnoæ, które kreowa³y warunki nieznonej
dla wszystkich wojny. Nawet ustawiczna niepewnoæ w³asnego losu powodowana zagro¿eniem mierci nie t³umi³a tych cech. Czy mo¿na zatem oczekiwaæ, ¿e jednostki, uznaj¹c absolutn¹ w³adzê suwerena za warunek sine qua
non pokoju spo³ecznego i godz¹c siê z sankcjami, jakie w³adza bêdzie wymierzaæ za naruszenia stanowionych przez siebie regu³ wspó³¿ycia miêdzy ludmi, powstrzymaj¹ siê od zachowañ maj¹cych swoje ród³a w cechach, które
mia³yby le¿eæ w ich na po³y rozumnej, na po³y emocjonalnej naturze? Si³a
omawianej depotencjalizacji nie jest przeto kwesti¹ oddania w³adzy stanowienia norm oraz w³adzy s¹dzenia o treci i obowi¹zywaniu norm prawa
natury. Jest za spraw¹ uprzedmiotowienia natury ludzkiej w warunkach
kreowanych przez suwerena. Warunki te wykraczaj¹ poza racjonalne oczekiwania co do rodków s³u¿¹cych urzeczywistnieniu pokoju spo³ecznego. Nie s¹
jednak tymi, które stanowi³y w stanie natury emanacjê cech cz³owieka. Po¿ytki, jakie przynosi tak pomylana depotencjalizacja, wydaj¹ siê nie do
przecenienia. Wyeliminowanie zachowañ politycznych p³yn¹cych z ¿¹dzy s³awy, nieufnoci czy niszcz¹cej rywalizacji jest ¿yczeniem wielu przygl¹daj¹cych siê relacji miêdzy polityk¹ a prawem (stanowieniem prawa). Pokój spo³eczny osi¹gany przez przymus prawa nie jest natomiast spraw¹ oczekiwañ,
lecz jakoci prawa stanowionego w sposób kanalizuj¹cy tê nieufnoæ bez
szkody dla pos³uchu wobec prawa. Jest tak¿e spraw¹ jakoci prawa stanowionego z myl¹ o walorach rywalizacji miêdzy ludmi oraz szkodach, jakie
mo¿e przynieæ nieumiarkowanie w d¹¿eniu do zaspokojenia w³asnych interesów.

40

Zob. inaczej: ibidem, s. 42.
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Summary
Some remarks on the anthropological metamorphosis
of the lex naturalis and on the depotentialization
of political activity in Thomas Hobbess ideas
Key words: natural law (ius naturale), statute law (ius civile), liberty, anthropological metamorphosis, natural order, state of nature, human nature, political activity.

The author demonstrates how Hobbes understands the breaking away
from the tradition of philosophia prima. He indicates that the notion of
exemplariness of nature is abandoned in contemporary tradition. He argues
that awareness has radicalized the understanding of liberty by perceiving
nature as a source of its limitations. Such a train of thought results in
divorcing the reflection on the law of nature from those sciences concerning
the universal order (nature, cosmos) and the anthropological metamorphosis
of natural law. Natural law remains related to the natural endowment of the
individual with such qualities as caution and power. In the second part of
the essay, the author investigates the consequences of Hobbess ideas for
political activity.
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Artyku³y
Elena Viktorovna Safronova
Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò
Áåëãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

«Ñûíû îòðàæåíû â îòöàõ»:
èñòîðèÿ âçàèìîîòíîøåíèé îòöà è ñûíà Áëîêîâ
Ìàëî êòî çíàåò, ÷òî âåëèêèé ðóññêèé ïîýò Àëåêñàíäð Áëîê èìååò
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê þðèñïðóäåíöèè. Îí ó÷èëñÿ íà þðèäè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà è áûë ñûíîì òàëàíòëèâîãî
ó÷åíîãî-ãîñóäàðñòâîâåäà, îäíîãî èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ñîöèîëîãè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííîé øêîëû ïðàâîâåäîâ, ïðîôåññîðà è äåêàíà þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Âàðøàâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ôèëîñîôà, ÷åëîâåêà «àðèñòîòåëåâñêîé
ýðóäèöèè» Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à Áëîêà (18521909).
Â îòå÷åñòâåííîì áëîêîâåäåíèè åñòü ðÿä íåáîëüøèõ ðàáîò, àâòîðû êîòîðûõ
çàòðàãèâàëè èñòîðèþ âçàèìîîòíîøåíèé îòöà è ñûíà, ïûòàÿñü îïðåäåëèòü
ñòåïåíü è õàðàêòåð âëèÿíèÿ Áëîêà-îòöà íà Áëîêà-ñûíà1. Îäíàêî ñïåöèàëüíûõ
ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ ýòîé ïðîáëåìå íåò. Êðîìå òîãî, îòñóòñòâóþò èññëåäîâàíèÿ
î «þðèäè÷åñêîé» àñïåêòå â æèçíè ïîýòà, íåò è ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ àíàëèçó åãî
ïîëèòè÷åñêèõ âîççðåíèé. Èìåííî ñ îòöîì, ïðîôåññîðîì À.Ë. Áëîêîì, ïîýò
îáñóæäàë âîïðîñû þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, êàñàëñÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì,
îñòðî ñòàÿâøèõ â íà÷àëå ÕÕ âåêà. Â äàííîé ñòàòüå äàåòñÿ êîìïëåêñíûé àíàëèç
âçàèìîîòíîøåíèé îòöà è ñûíà.
Îòíîøåíèÿ ñ À.À. Áëîêà ñ îòöîì ñêëàäûâàëèñü íåïðîñòî. Ïîñëå íåïðîñòîãî
ðàçâîäà Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à Áëîêà ñ Àëåêñàíäðîé Àíäðååâíîé Áëîê
(â äåâè÷åñòâå Áåêåòîâîé) âñòðå÷è ñ ñûíîì áûëè ðåäêèìè, íî ðåãóëÿðíûìè âî
âðåìÿ çèìíèõ è âåñåííèõ óíèâåðñèòåòñêèõ êàíèêóë. Óæå âçðîñëûé Áëîê â ñâîåé
àâòîáèîãðàôèè íàïèñàë: «ß âñòðå÷àëñÿ ñ íèì ìàëî, íî ïîìíþ åãî êðîâíî»2.
1 Â ÷àñòíîñòè: Â.Ï. Åíèøåðëîâ, Æèçíü áåç íà÷àëà è êîíöà: Çà ñòðîêàìè «Âîçìåçäèÿ»,
Èíòåðíåò-æóðíàë «Íàøå íàñëåäèå» 2005, ¹ 75/76, [online] <http://nasledie-rus.ru>; Â. Ñêóðàòîâñêèé,
Ïîýò Áëîê: ìåæäó îòöîì è òåñòåì, «Ñòîëè÷íûå íîâîñòè» ¹ 3 (294), 27 ÿíâàðÿ  2 ôåâðàëÿ 2004;
Â. Íîâèêîâ, Àëåêñàíäð Áëîê, Ìîñêâà 2010, ñ. 710; 190194; Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó (18921908),
ïðåäèñëîâèå, ïóáëèêàöèÿ è êîììåíòàðèè Ò.Í. Êîíîïàöêîé, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê. Íîâûå ìàòåðèàëû
è èññëåäîâàíèÿ. Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäñòâî, ò. 92, êí. 1, «Íàóêà», Ìîñêâà 1981, ñ. 249307 è äð.
2 À. Áëîê, Àâòîáèîãðàôèÿ, [â:] À. Áëîê, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé øåñòè òîìàõ, ò. VI, «Ïðàâäà»,
Ìîñêâà 1971, ñ. 9192.
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Âèäåòüñÿ ñ ñûíîì Àëåêñàíäðó Ëüâîâè÷ó íå ìåøàëè. «Îí ïðèåçæàë íà
ïðàçäíèêè êàæäûé ãîä,  âñïîìèíàëà Ì.À. Áåêåòîâà. Ïðèõîäèë ê Ñàøå ÷àñòî,
ñèäåë â äåòñêîé, íî íè ëþáâè, íè ñèìïàòèè ìàëü÷èêó íå âíóøèë»3. Òàêàÿ
íåãàòèâíàÿ îöåíêà âñòðå÷ îòöà ñ ìàëåíüêèì ñûíîì âïîëíå îáúÿñíèìà. Îíà
ñîâåðøåííî íå ñâèäåòåëüñòâóåò î íåâíèìàíèè îòöà. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî
âçðîñëûé íåóëûá÷èâûé ÷åëîâåê ìîã ïîíðàâèòüñÿ èçáàëîâàííîìó è íåóïðàâëÿåìîìó ðåáåíêó, êàêèì áûë Àëåêñàíäð Áëîê. Ñêîðåå, íàïðîòèâ, ýòî ãîâîðèò
î òîì, ÷òî Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ëþáèë ìàëûøà, ñêó÷àë, òîìèëñÿ îäèíî÷åñòâîì
è èñêðåííå ðàñêàèâàëñÿ â ïðîèçîøåäøåì. Êðîìå òîãî, âñòðå÷è ñ ðåáåíêîì
ïðîõîäèëè â äîìå Áåêåòîâûõ, ãäå Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ íå ìîã ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
êîìôîðòíî, åãî çäåñü íå ëþáèëè è îòíîñèëèñü ïðåäâçÿòî. Íåïðèÿçíåííîå
îòíîøåíèå Áåêåòîâûõ ê À.Ë. Áëîêó íå ìîãëî íå ïåðåäàòüñÿ ìàëü÷èêó.
Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ñòàðàëñÿ íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ ñåìüåé, îí ïðèãëàøàë
áûâøóþ æåíó ñ ðåáåíêîì â ãîñòè â Âàðøàâó. «Ìèëàÿ, õîðîøàÿ, ñàìàÿ ëó÷øàÿ
ìàìóñÿ!  ïèñàë îí Àëåêñàíäðå Àíäðååâíå.  Âû äàâíî äîêàçàëè ñâîþ
ñïîñîáíîñòü ê ïîëíîìó ñàìîîòâåðæåíèþ èç-çà ñûíà (îí òåì âûøå, ÷òî Âû êàê
áóäòî, äàæå îòðèöàåòå ýòî!),  äîêàæèòå æå åùå, ÷òî ìîæåòå äåéñòâîâàòü âïîëíå
ñàìîñòîÿòåëüíî (êàê èíîãäà óòâåðæäàëè?) Ïðèåçæàéòå ñ Ñàøóðîé îñåíüþ
â Âàðøàâó: ÿ Âàñ óñòðîþ, åñëè õîòèòå, ñîâåðøåííî îòäåëüíî îò ñåáÿ, ñî âñåìè
óäîáñòâàìè  ìîæåòå âçÿòü ñ ñîáîþ íÿíþ è åùå êîãî-íèáóäü. Çäåñü Âû áóäåòå
áîëåå, ÷åì ãäå-íèáóäü, íåçàâèñèìû è  ó ñåáÿ äîìà»4. Îòâåòà íà ýòî ïèñüìî
Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ íå ïîëó÷èë.
Ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ ñûíà, âåäÿ áîëåå ÷åì ñêðîìíûé îáðàç æèçíè è îòêàçûâàÿ
ñåáå â ìàëîì, Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ âñåãäà ùåäðî ìàòåðèàëüíî ïîìîãàë
Àëåêñàíäðå Àíäðååâíå è ìàëü÷èêó. Åãî ïèñüìà áûâøåé æåíå, ñûíó,
ðîäñòâåííèêàì ãîâîðÿò î òîì, ÷òî åãî âñåãäà èíòåðåñîâàëà ñóäüáà ðåáåíêà.
Ñîãëàøàÿñü íà ðàçâîä, Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ âûäâèíóë ðÿä óñëîâèé. Îí òðåáîâàë,
âî-ïåðâûõ, âîçìîæíîñòè ðåãóëÿðíî íàâåùàòü åãî, âî-âòîðûõ, ïîäðîáíîé
ïåðèîäè÷åñêîé èíôîðìàöèè î æèçíè ñûíà, â-òðåòüèõ, âåðîÿòíîñòè áðàòü åãî
ñ ñîáîé íà êîðîòêîå âðåìÿ5.
Ñåìüÿ Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à è îñîáåííî åãî ìàòü òÿæåëî ïåðåæèâàëè åãî
ðàçðûâ ñ Àëåêñàíäðîé Àíäðååâíîé. Ïëåìÿííèöà À.Ë. Áëîêà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà
Êà÷àëîâà (Òóòîëìèíà) (18801967), äî÷ü åãî ðîäíîé ñåñòðû Î.Ë. Êà÷àëîâîé,
âñïîìèíàëà: «Õîòü ìû îáà æèëè â Ïåòåðáóðãå, îäíàêî ñåìüè íàøè íå áûâàëè
äðóã ó äðóãà: íàøà áàáóøêà, Àðèàäíà Àëåêñàíäðîâíà Áëîê, êîòîðàÿ æèëà ñ íàìè,
íå ìîãëà ïðîñòèòü ìàòåðè ïîýòà åå óõîä îò Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à, åå îáîæàåìîãî
ñòàðøåãî ñûíà, è îòíîøåíèÿ áûëè ïîðâàíû»6.
3 Ì. Áåêåòîâà, Â öåïÿõ òÿãîòíîé ñâîáîäû..., «Ðîìàí-ãàçåòà» 2005, ¹ 2, [online] <www.hrono.ru/
proekty/rg/rg_022005.html>.
4 Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ê Àëåêñàíäðå Àíäðååâíå îò 10 àïðåëÿ 1888 ã. Íåèçäàííàÿ ïåðåïèñêà Áëîêà,
[â:] Àëåêñàíäð Áëîê. Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 280281.
5 Òàì æå, ñ. 280.
6 Àëåêñàíäð Áëîê â âîñïîìèíàíèÿõ Ñ.Í. Òóòîëìèíîé, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê. Íîâûå ìàòåðèàëû
è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 293.
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Íåèçâåñòíî êàê ÷àñòî â ðàííåì äåòñòâå ìàëåíüêèé Ñàøà âèäåëñÿ ñ áàáóøêîé
è ðîäñòâåííèêàìè ïî îòöîâñêîé ëèíèè, íî çà åãî ðàçâèòèåì è óñïåõàìè ñëåäèëè.
Î íåì çíàëè íå òîëüêî ñòàðøèå ïðåäñòàâèòåëè ñåìüè Áëîêîâ (áàáóøêà, äÿäè
è òåòÿ), íî è åãî ìàëåíüêèå äâîþðîäíûå áðàòüÿ è ñåñòðû. Òàê, ñ äâîþðîäíîé
ñåñòðîé Ñîôüåé Íèêîëàåâíîé Êà÷àëîâîé îí ñòàë ïåðåïèñûâàòüñÿ åùå ñ 7 ëåò7.
25 èþëÿ 1888 ã. áàáóøêà ïîýòà Àðèàäíà Àëåêñàíäðîâíà Áëîê ïèñàëà èç èìåíèÿ
Õâàëåâñêîå â Íîâãîðîäñêîé ãóáåðíèè, ãäå ñåìüÿ Êà÷àëîâûõ ëþáèëà ïðîâîäèòü
ëåòî: «Âîîáùå æèâåòñÿ òèõî  áàðûøíè íåìíîãî ñêó÷àþò. Ñîíÿ çàíèìàåòñÿ
ìóçûêîé, à Îëÿ âåäåò áîëüøóþ ïåðåïèñêó  ïèøåò åå êóçåíó, âíóêó ìîåìó
Ñàøêå, îò êîòîðîãî òîæå ïîëó÷èëà óæå äâà ïèñüìà»8. Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ Áëîê
(18881962)  äâîþðîäíûé áðàò Ñàøè, ñûí Ïåòðà Ëüâîâè÷à Áëîêà òîæå çàî÷íî
áûë çíàêîì ñ þíûì ïîýòîì. «Â ðàííåì äåòñòâå,  âñïîìèíàë îí,  ìíå
ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü, ÷òî ñóùåñòâóåò ãäå-òî â Ïåòåðáóðãå äâîþðîäíûé áðàò
Ñàøà, óìíûé ìàëü÷èê, èçäàþùèé â ãèìíàçèè æóðíàë»9.
Ñáëèæåíèå À.À. Áëîêà ñ ðîäñòâåííèêàìè ïî ëèíèè îòöà ïðîèçîøëî
â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ, êîãäà â Ïåòåðáóðã, ïîñëå äîëãîãî îòñóòñòâèÿ, îïÿòü
ïåðåñåëèëàñü ñåìüÿ ñåñòðû Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à  Îëüãè Ëüâîâíû Êà÷àëîâîé.
Ñ 1890 ïî 1895 ãã. Êà÷àëîâû æèëè â ñâîåì ðîäîâîì èìåíèè Õâàëåâñêîå
â Íîâãîðîäñêîé ãóáåðíèè10.
Ïîýò ïîÿâèëñÿ â äîìå ó òåòêè â 1895 ã., ïîçäíåå ñòàë áûâàòü è â ñåìüå Ïåòðà
Ëüâîâè÷à. «Ñåìüÿ Êà÷àëîâûõ áûëà áîëüøàÿ, çäîðîâàÿ, âåñåëàÿ è î÷åíü ðóññêàÿ.
Â òó ïîðó îíà ïî-âåñåííåìó öâåëà. Ýòèì öâåòåíèåì è øóìîì Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ [...] áûë, ïî-âèäèìîìó, çàõâà÷åí»11. Â ïèñüìå ê îòöó Àëåêñàíäð
Áëîê ïèñàë: «Òåïåðü ÿ äîâîëüíî ÷àñòî áûâàþ ó Êà÷àëîâûõ (ïî ñóááîòàì), ãäå âñå
ñî ìíîé î÷åíü ìèëû è ëþáåçíû. Áëèçêî ïîçíàêîìèëñÿ ñ êóçèíàìè è ïîñòîÿííî
ïðîâîæó ñ íèìè âðåìÿ»12.
Ñþäà æå èç Âàðøàâû äâà-òðè ðàçà â ãîä ïðèåçæàë è Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷.
Îñòàíàâëèâàëñÿ îí â äîìå ñåñòðû. «ßñíî ïîìíþ åãî óäèâèòåëüíî êðàñèâîå ëèöî,
 âñïîìèíàëà ïëåìÿííèöà À.Ë. Áëîêà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà,  íåìíîãî
íàïîìèíàþùåå ëèöî Ãåéíå, âñåãäà ãðóñòíûå, êóäà-òî óñòðåìëåííûå ãëàçà
è òèõèé, êðàñèâûé, íî îäíîòîííûé ãîëîñ. ×àñòî îí ñàäèëñÿ çà ðîÿëü è èãðàë ïî
ïàìÿòè Øîïåíà (ëþáèìûé åãî êîìïîçèòîð), à çàòåì äåêëàìèðîâàë Ìèöêåâè÷à.
Ïî âå÷åðàì ó íåãî áûâàëè äëèííûå è ãðóñòíûå ðàçãîâîðû áàáóøêîé, ïîñëå
êîòîðûõ áàáóøêà âñåãäà ïëàêàëà»13. Çäåñü æå Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ âñòðå÷àëñÿ
ñ ñûíîì, à êîãäà óåçæàë, ïðîñèë ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ èíôîðìèðîâàòü î íåì.
7

Ñ.Í. Òóòîëìèíà, Ìîè âîñïîìèíàíèÿ îá Àëåêñàíäðå Áëîêå, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê
â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ â äâóõ, ò. I, «Íàóêà», Ìîñêâà 1980, ñ. 91.
8 Öèò. ïî: Ä. Ñåìåíîâ, Ðÿäîì ñ âåëèêèì ïîýòîì, «Ëåíèíñêèé ïóòü» 30.0814.09.1988.
9 Ã.Ï. Áëîê, Èç î÷åðêà «Ãåðîè âîçìåçäèÿ», [â:] Àëåêñàíäð Áëîê â âîñïîìèíàíèÿõ..., ò. I, ñ. 96.
10 Ñ.Í. Òóòîëìèíà, Îòåö è ñûí Êà÷àëîâû, «Íàøå íàñëåäèå» 2010, ¹ 6, [online] <www.nasledie-rus.ru>.
11 Ã.Ï. Áëîê, Èç î÷åðêà «Ãåðîè âîçìåçäèÿ», [â:] Àëåêñàíäð Áëîê â âîñïîìèíàíèÿõ..., ñ. 96.
12 Cò. Ëåñíåâñêèé, Áûâàþ ó Êà÷àëîâûõ..., «Íàøå Íàñëåäèå» 2010, ¹ 6 [online] <http://www.nasledie-rus.ru>.
13 Ñ.Í. Òóòîëìèíà, Ìîè âîñïîìèíàíèÿ îá Àëåêñàíäðå Áëîêå, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê
â âîñïîìèíàíèÿõ..., ò. I, ñ. 91.
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Ñ 1895 ã. îí íà÷àë ïåðåâîäèòü äåíüãè íà ñûíà ñâîåé ìàòåðè, âåðîÿòíî,
íàäåÿñü ñáëèçèòü Àëåêñàíäðà ñî ñâîèìè ðîäñòâåííèêàìè.
Àðèàäíà Àëåêñàíäðîâíà äî ñàìîé ñìåðòè, âûïîëíÿÿ ïðîñüáó ñûíà,
ïîäðîáíî îïèñûâàëà åìó âñòðå÷è ñ âíóêîì14. Â 1900 ã. Àðèàäíà Àëåêñàíäðîâíà
è Îëüãà Ëüâîâíà óìåðëè, âñòðå÷è è ïðàçäíè÷íûå ïîñèäåëêè â äîìå Êà÷àëîâûõ
ïðåêðàòèëèñü. Ïèñüìà ñ âåòî÷êàìè î Ñàøå ñòàëè ïðèõîäèòü èç ñåìüè Ïåòðà
Ëüâîâè÷à, êîòîðîìó îí òåïåðü ïåðåâîäèë äåíüãè äëÿ ñûíà15.
Âåðîÿòíî, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ âñòðå÷àì ñ îòöîì è åãî âëèÿíèþ äëÿ
ïðîäîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ âûáðàë À.À. Áëîê èìåííî þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
Â 1898 ã. îí çàêîí÷èë ãèìíàçèþ è ïîñòóïèë â óíèâåðñèòåò. Â ïèñüìå ê îòöó îò
18 îêòÿáðÿ À.À. Áëîê íàïèñàë: «Òåïåðåøíåé ñâîåé æèçíüþ ÿ î÷åíü äîâîëåí,
îñîáåííî òåì, êîíå÷íî, ÷òî ðàçâÿçàëñÿ ñ ãèìíàçèåé, êîòîðàÿ ñìåðòåëüíî ìíå
íàäîåëà, à îáðàçîâàíèÿ äàëà ìàëî, ðàçâå îáùåå. Â Óíèâåðñèòåòå, êîíå÷íî,
ãîðàçäî èíòåðåñíåå, à êðîìå òîãî, î÷åíü ñèëüíîå ÷óâñòâî ñâîáîäû, êîòîðóþ ÿ,
îäíàêî, âî çëî íå óïîòðåáëÿþ è ëåêöèè ïîñåùàþ àêêóðàòíî»16.
Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à èíòåðåñîâàëñÿ óñïåõàìè ñûíà, ïðè ðåäêèõ âñòðå÷àõ îí
ìíîãî ãîâîðèë ñ íèì. «Ïîìíþ, êàê Ñàøà â òå ðàííèå ãîäû âñòðå÷àëñÿ ó íàñ ñî
ñâîèì îòöîì,  âñïîìèíàëà íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâèäåòåëüíèöà èõ îáùåíèÿ Ñîôüÿ
Íèêîëàåâíà Êà÷àëîâà (Òóòîëìèíà).  Îòåö ëþáèë åãî, ðàññïðàøèâàë îá
óíèâåðñèòåòñêèõ äåëàõ, è îíè ïîäîëãó ïðîñèæèâàëè ðÿäîì çà ñòîëîì. Ñàøà,
ïðÿìîé, ñïîêîéíûé, íåñêîëüêî íàâûòÿæêó, îòâå÷àë íåìíîãîñëîâíî, âûãîâàðèâàÿ
îò÷åòëèâî âñå áóêâû, íåìíîãî âûäâèãàÿ íèæíþþ ãóáó è ïîäáîðîäîê. Îòåö ñèäåë
ñãîðáèâøèñü, íåñêîëüêî ïåðåáèðàÿ ÷àñîâóþ öåïî÷êó èëè ïîñòóêèâàÿ ïî ñòîëó
äëèííûìè æåëòûìè íîãòÿìè. Åãî çàìå÷àòåëüíûå ÷åðíûå ãëàçà ñìîòðåëè èç-ïîä
ãóñòûõ áðîâåé êóäà-òî â ñòîðîíó. Èíîãäà îí ãîðÿ÷èëñÿ, íî ãîëîñà èíîãäà íå
ïîâûøàë»17.
Îáùåíèå ïðîäîëæàëîñü è â ïèñüìàõ, ãäå îòöà èíòåðåñîâàëî âñå: è çäîðîâüå,
è èíòåðåñû, è óâëå÷åíèÿ, è çàíÿòèÿ, è óñïåõè ñûíà. Â ýòîò ïåðèîä èõ ïåðåïèñêà
áûëà íàèáîëåå àêòèâíîé. Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ïûòàëñÿ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ñûíà
ê þðèñïðóäåíöèè, ê òîìó, ÷òî èíòåðåñîâàëî íåãî ñàìîãî. Â ãîäû îáó÷åíèÿ Áëîêà
íà þðèäè÷åñêîì ôàêóëüòåòå îí íå òîëüêî ïðèñòàëüíî ñëåäèë çà åãî óñïåõàìè, íî
è äàâàë ñîâåòû, ïîñûëàë ñâîè ñòàòüè è ëåêöèè, îáñóæäàë ëåêöèè, ïðîñëóøàííûå
ñûíîì â óíèâåðñèòåòå.
Òàê, â ïèñüìàõ îñåíüþ 1898 ã. Áëîêè îáñóæäàëè ïðîãðàììó è ñòèëü
ïðåïîäàâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîôåññîðîâ þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ïåòåðáóðãñêîãî
óíèâåðñèòåòà. «Èç ëåêöèé,  ñîîáùàë îòöó À. Áëîê,  ìåíÿ èíòåðåñóåò èñòîðèÿ
ðóññêîãî ïðàâà, áëàãîäàðÿ, âåðîÿòíî, Ñåðãèåâè÷ó, êîòîðûé ÷èòàåò ïîðïóëÿðíî,
14 Ïèñüìà Àðèàäíû Àëåêñàíäðîâíû Áëîê ê À.Ë. Áëîêó (18871889 ãã.). Íåèçäàííàÿ ïåðåïèñêà
Áëîêà, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê: Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 280.
15 Ì.Á. Ïëþõàíîâà, Áëîê â ïåðåïèñêå Áëîêîâ è Êà÷àëîâûõ, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê: Íîâûå
ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 278.
16 Öèò. ïî: Â.Ï. Åíèøåðëîâ, Æèçíü áåç íà÷àëà è êîíöà....
17 Ñ.Í. Òóòîëìèíà, Ìîè âîñïîìèíàíèÿ îá Àëåêñàíäðå Áëîêå, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê â âîñïîìèíàíèÿõ..., ò. I, ñ. 93.
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äàæå íåìíîãî ýëåìåíòàðíî. Åäèíñòâåííûé äóðíî ÷èòàþùèé ïðîôåññîð
 Ïåòðàæèöêèé, êîòîðûé îòâðàòèòåëüíî ãîâîðèò ïî-ðóññêè è ñûïëåò èíîñòðàííûìè
òåðìèíàìè, íå îáúÿñíÿÿ èõ, õîòÿ ñëåäîâàëî áû åìó âñåòàêè ïîìíèòü, ÷òî ìûãèìíàçèñòû 8-ãî êëàññà è åùå íå ïðèâûêëè ê íàó÷íîìó ÿçûêó. Ãåîðãèåâñêèé è
Åôèìîâ ÷èòàþò ðîâíî è î÷åíü íåäóðíî»18.
Ìîëîäîé è î÷åíü òàëàíòëèâûé ó÷åíûé ïîëüñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
Ë.È. Ïåòðàæèöêèé âîçãëàâëÿë êàôåäðó ýíöèêëîïåäèè ïðàâà â Ïåðåðáóðãñêîì
óíèâåðñèòåòå. Îí äåéñòâèòåëüíî ïëîõî ãîâîðèë ïî-ðóññêè è íå îáëàäàë
îðàòîðñêèì èñêóññòâîì. Íî À.Ë. Áëîê ïîíèìàë, äëÿ ñòóäåíòà âàæíåå íå êàê,
à ÷òî ãîâîðèòü. «Î ñîâðåìåííîì ïåòåðáóðãñêîì ïðåäñòàâèòåëå ïîñëåäíèõ,
 ïèñàë îí ñûíó î Ïåòðàæèöêîì,  ÿ ÷èòàë è ñëûøàë (îò ñòóäåíòîâ) îòçûâû
ïî÷òè âîñòîðæåííûå, íà ðÿäó ñ êîòîðûìè íå ìîã íå ïðèäàòü çíà÷åíèÿ è òâîåìó».
Òðóäíîñòè â ïîíèìàíèè ïðåäìåòà Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ñîâåòîâàë ïðåîäîëåâàòü
«åñëè íå ïóòåì ñàìîîáðàçîâàíèÿ, òî äîïîëíèòåëüíûìè ëåêöèÿìè Ãåññåíà,
Êàðååâà èëè èíûìè»19.
Àëåêñàíäð Áëîê ïðèñëóøàëñÿ ê ìíåíèþ îòöà è åãî îòíîøåíèå
ê Ïåðòàæèöêîìó èçìåíèëîñü. Ïîçäíåå îò ïèñàë îòöó: «Íàèáîëåå èíòåðåñíûì, íî
çàòî è î÷åíü òðóäíûì äëÿ ñëóøàíèÿ ïðåäìåòîì ìíå êàæåòñÿ èñòîðèÿ ôèëîñîôèè
ïðàâà; ñëóøàþ ÿ êîíå÷íî Ïåòðàæèöêîãî, ê êîòîðîìó óæå ïðèâûê îò÷àñòè íà I-îì
êóðñå; îí íà÷èíàåò ñåðüåçíî èíòåðåñîâàòü ìåíÿ êàê ôèëîñîô». Ïî óðîâíþ
ïðåïîäàâàíèÿ íà ôàêóëüòåòå ëó÷øå Ñåðãååâè÷à è Ïåòðàæèöêîãî,  çàêëþ÷àë
À. Áëîê,  «ÿ ñåáå ïðåäñòàâèòü ïîêà íå ìîãó»20.
Îáñóæäåíèå ñòóäåí÷åñêèõ íîâîñòåé ïðîäîëæàëîñü âåñü ïåðèîä îáó÷åíèÿ
Áëîêà-ñûíà íà þðôàêå. «II-é êóðñ ìíå ãîðàçäî èíòåðåñíåå I-îãî,  ïèñàë ñòóäåíò
îòöó,  äà è ïðîôåññîðà â îáùåì ÷èòàþò êàê-òî çàíèìàòåëüíåå. Âïðî÷åì, ìîæåò
áûòü ÿ óæå ïðèâûê ê óíèâåðñèòåòñêîé æèçíè âïîëíå, è ïîýòîìó ìíå ëåã÷å
ñëóøàòü ëåêöèè. Íàèáîëåå èíòåðåñóþò ìåíÿ ðóññêîå è ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî.
Ïîñëåäíåå ïðèäåòñÿ ïðîõîäèòü ïî êóðñó Êîðêóíîâà, ÷åãî ÿ íåñêîëüêî áîþñü, òàê
êàê ñëûøàë, ÷òî îí òðóäíî íàïèñàí»21. Â ïèñüìàõ Áëîê-ñòóäåíò ðàññêàçûâàë
îòöó îá óíèâåðñèòåòñêèõ íîâîñòÿõ, ñâîèõ ïðèñòðàñòèÿõ è ïðîáëåìàõ: «Óñåðäíî
çàíèìàþñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàâîì ïî êóðñó Êîðêóíîâà, ñëóøàþ Èâàíîâñêîãî
áåç ïðîïóñêîâ», «÷èòàþò âñå õîðîøî, êðîìå Êàóôìàíà (ñòàòèñòèêà)»22.
Îòåö ïûòàëñÿ ïîìî÷ü ñûíó ðàçîáðàòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ïðàâå, íà
êîòîðîì ñàì ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ, ïðèñûëàë åìó ñâîè ëåêöèè è ñòàòüè23. Íî
â ïèñüìàõ ñûíà-ñòóäåíòà âñå ÷àùå ñêâîçèëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî åãî áîëüøå
èíòåñóåò ôèëîñîôèÿ, òåàòð, ëèòåðàòóðà.
18 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ê îòöó îò 18 îêòÿáðÿ 1898 ã., [â:] Ïèñüìà Àëåêñàíäðà Áëîêà ê ðîäíûì,
Ëåíèíãðàä 1927, ñ. 45.
19 Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ê ñûíó îò 12 íîÿáðÿ 1898 ã. Íåèçäàííàÿ ïåðåïèñêà Áëîêà, [â:] Àëåêñàíäð
Áëîê. Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 256.
20 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ê îòöó îò 26 ñåíòÿáðÿ 1900 ã., [â:] Ïèñüìà Àëåêñàíäðà Áëîêà ê ðîäíûì, ñ. 56.
21 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ê îòöó îò 20 àâãóñòà 1899 ã., [â:] òàì æå, ñ. 46.
22 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ê îòöó îò 7 íîÿáðÿ 1899 ã., [â:] òàì æå, ñ. 48-49.
23 Èíôîðìàöèÿ îá ýòîì: Ïèñüìî À.À. Áëîêà ê îòöó îò 26 ñåíòÿáðÿ 1900 ã., [â:] òàì æå, ñ. 55.
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Ê íà÷àëó ÕÕ â. ïðèðîäíûå íàêëîííîñòè À.À. Áëîêà ïîáåäèëè àâòîðèòåò
îòöà. Çàíÿòèÿ þðèñïðóäåíöèåé ïåðåñòàëè ñîâñåì óâëåêàòü ïîýòà,
èñïûòûâàâøåãî, ïî åãî çàìå÷àíèþ, «ïîëíóþ íåñïîñîáíîñòü ê ïðàêòè÷åñêèì
íàóêàì, êîòîðûå ïðîõîäÿò íà III êóðñå» þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. «Òîëüêî
ïåðåéäÿ íà òðåòèé êóðñ,  ïèñàë Áëîê â ñâîåé àâòîáèîãðàôèè,  ïîíÿë, ÷òî
ñîâåðøåííî ÷óæä þðèäè÷åñêîé íàóêå»24. Â ïèñüìå îò 29 ñåíòÿáðÿ 1901 ã.
Àëåêñàíäð Áëîê ñîîáùèë îòöó î ñâîåì ðåøåíèè  ïåðåéòè ñ þðèäè÷åñêîãî íà
èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò. «Ñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè ìîèõ çàíÿòèé
äî ñèõ ïîð ó ìåíÿ îòñóòñòâîâàëî,  îáúÿñíÿë îí îòöó,  è íèêàêèõ öåëåé
(ïðàêòè÷åñêèõ) ÿ äàæå íå èìåë âîçìîæíîñòè ïðîâèäåòü âïåðåäè, ïîòîìó ÷òî áûë
óæàñíî îò÷óæäåí îò òîãî, ÷òî, ñîáñòâåííî, äîëæíî áûòü â ïîëíîé ãàðìîíèè
ñ ìîèìè äóøåâíûìè íàêëîííîñòÿìè. Ìàìà î÷åíü ïîääåðæèâàåò ìåíÿ â ìîèõ
íà÷èíàíèÿõ. Õîòåë áû çíàòü, ÷òî äóìàåòå îá ýòîì Âû?»25. Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷
áûë íåñêîëüêî ðàçäîñàäîâàí, íî ðåøåíèå ñûíà ïîääåðæàë. «Ìèëûé ìîé Ñàøóðà,
ïèñàë îí â îêòÿáðå 1901 ã.,  ìûñëü, òåïåðü îñóùåñòâëåííàÿ Òîáîþ, ïîñåùàëà è
ìåíÿ íå ðàç çà íûíåøíåå ëåòî: ñîáèðàëñÿ íàïèñàòü Òåáå î ïðèìèðåíèè
äåÿòåëüíîñòè ñ ñîçåðöàòåëüíî ñòüþ  â ñìûñëå ïåðåìåíû ôàêóëüòåòà
õëåáíîãî (èëè ñëóæåáíîãî íà áîëåå ëèòåðàòóðíûé (è ïåäàãîãè÷åñêèé); îäíàêî
íå õîòåë ñìóùàòü íà ñëó÷àé óæå ñîñòîÿâøåãîñÿ óìèðîòâîðåíèÿ â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè: òàê ìîæíî áûëî çàêëþ÷èòü èç Ìàìèíîãî ñîîáùåíèÿ î íîâîé
(òâîåé) ÿñíîñòè ïðåä íàñòóïëåíèåì ïîñëåäíåãî ó÷åáíîãî ïåðèîäà è èç òâîèõ
ñòèõîâ î ñâåòëîé òåìíîòå ïî êðàéíåé ìåðå îäíîãî ïðåäìåòà, èçó÷àåìîãî
ïåòåðáóðãñêèìè þðèñòàìè íà III êóðñå, à â ìîå âðåìÿ  íà II-ì). È òóò åñòü áîãè
 êàê ñêàçàë êîãäà-òî Àðèñòîòåëü [...]; íî, êîíå÷íî, Ñîòâîðèâûé ìèð îòêðûò
 íå ãîâîðÿ î ÷óâñòâå  ïðåèìóùåñòâåííî â ðàçóìå è â ëèðå, ïî÷åìó îò
âñåé äóøè ïðèâåòñòâóþ Òåáÿ íà ýòîì, â ñóùíîñòè, è ñàìîì ëåãêîì (ò.å.
áëàãîäàðíîì  ïðè òàëàíòàõ) ïîïðèùå íàó÷íîãî òðóäà [...]»26.
Îñåíüþ 1901 ã. À. Áëîê ïåðåøåë íà ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, êîòîðûé
çàêîí÷èë âåñíîþ 1906 ã. «Óíèâåðñèòåò,  îòìå÷àë À.À. Áëîê,  íå ñûãðàë â ìîåé
æèçíè îñîáåííî âàæíîé ðîëè, íî âûñøåå îáðàçîâàíèå äàëî, âî âñÿêîì ñëó÷àå,
íåêîòîðóþ óìñòâåííóþ äèñöèïëèíó è èçâåñòíûå íàâûêè»27.
Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû À.À. Áëîê ñòàë ïóáëèêîâàòüñÿ. Â 1903 ã. æóðíàëå
«Íîâûé ïóòü» è â àëüìàíàõå «Ñåâåðíûå öâåòû» áûëè íàïå÷àòàíû åãî ñòèõè.
À êîãäà âûøåë â ñâåò ïåðâûé ñáîðíèê Áëîêà Ñòèõè î Ïðåêðàñíîé Äàìå, îí òóò
æå îòïðàâèë åãî îòöó ñ ïèñüìîì: «Ìèëûé ïàïà. Ñåãîäíÿ ïîëó÷èë íàêîíåö ñâîé
ïåðâûé ñáîðíèê, êîòîðûé ïîñûëàþ Âàì. Ïîêà íå ðàñêàèâàþñü â åãî âûõîäå, òåì
áîëåå ÷òî Ãðèô ïðèëîæèë ê íåìó áîëüøîå ñòàðàíèå è, ïî-ìîåìó, âêóñ»28.
24
25

À. Áëîê, Àâòîáèîãðàôèÿ, [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé øåñòè òîìàõ, ò. VI, Ìîñêâà 1971, ñ. 94.
Ïèñüìî Áëîêà À.À. îòöó îò 29 ñåíòÿáðÿ 1901 ã., [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, ò. VI: Ïèñüìà 18981921,
Ìîñêâà 1983, ñ. 17.
26 Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ê ñûíó îò 8 îêòÿáðÿ 1901 ã. Íåèçäàííàÿ ïåðåïèñêà Áëîêà, [â:] Àëåêñàíäð
Áëîê. Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 258259.
27 À. Áëîê, Àâòîáèîãðàôèÿ, [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé øåñòè òîìàõ, ò. VI, Ìîñêâà, 1971, ñ. 95.
28 Öèò. ïî: Â.Ï. Åíèøåðëîâ, Æèçíü áåç íà÷àëà è êîíöà....
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Ñòèõè îí ïîñûëàë îòöó è ðàíüøå, è îíè ðàäîâàëè åãî. Â ïèñüìå 1892 ã.
Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ïèñàë ñûíó: «Ïðèñëàííûå â íûíåøíåì è â ïðîøëîì ãîäó
òâîè ñòèõîòâîðåíèÿ äîñòàâèëè ìíå áîëüøîå óäîâîëüñòâèå, êàê è ÷àñòûå
èçâåñòèÿ î òâîèõ äîáðîâîëüíûõ ñêëîííîñòÿõ ê íàóêàì è èñêóññòâàì» 29.
À.Ë. Áëîê ïðèñòàëüíî ñëåäèë çà òâîð÷åñòâîì ñûíà, áîëåå òîãî, îí çíàë åãî ñòèõè
íàèçóñòü. «Ñòèõè ñûíà,  îòìå÷àë åãî ïëåìÿííèê Ã.Ï. Áëîê,  âñå çíàë. Îñîáåííî
ëþáèë ñòèõè î Ðîññèè»30. Îäíàêî íà ïåðâûé îïóáëèêîâàííûé ñáîðíèê ñòèõîâ
À. Áëîêà Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ îòðåàãèðîâàë âåñüìà ÿçâèòåëüíî. Íà îòðåçíîì
êóïîíå äåíåæíîãî ïåðåâîäà íà ñòî ðóáëåé îí ïðèñëàë åäêèé ðèôìîâàííûé îòâåò:
Áëàãîäàðþ çà ïðèñëàííóþ êíèãó
Ñî «ñòèõàìè î Ïðåêðàñíîé Äàìå».
Íî, ñìîòðÿ â íåå, âñå «âèäÿò ôèãó»
È ãîòîâû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â Áåäëàìå.
Ìîå (äðóãîé ðàçìåð) «äóõîâíîå ðîäñòâî»
Ìíå ëè÷íî ñòðàõà íå âíóøàåò;
Ñêîðåå êðîâíûé ñìûñë åãî
Äëÿ ïóáëèêè ìåíÿ ñìóùàåò
- Íàïðàñíî, ãîâîðÿò ìíå, Âû
åùå äàåòå äåíüãè ñûíó:
Âåäü îí òåïåðü, â âèäó ìîëâû,
Áîãà÷å Âàñ íà ïîëîâèíó (?).
Ïðîôåññîðñêîå èìÿ  âåðíûé êëàä:
«Êðèâëÿíüþ íà ðàñïóòüÿõ» ðîä ðåêëàìû;
«Êàê ëåòîì âêóñíûé ëèìîíàä»,
Ðàñêóïÿò ðûöàðè ìóäðåíîé «Äàìû»!
Íå äîâåðÿÿ ðàñïðîäàæå 
Ïðè ðåïóòàöèè ñâîåé
(Äîáðîâîëüíî ñêðîìíîé, òåìíîé äàæå),
«Ñïåøó» îòïðàâèòü  ñòî ðóáëåé31.

Èíòåðåñíûé ýïèçîä âñòðå÷ îòöà è ñûíà, êàñàþùèéñÿ îòíîøåíèÿ ê òâîð÷åñòâó
þíîãî ïîýòà çàïîìíèëñÿ è Ñîôüå Íèêîëàåâíå Êà÷àëîâîé (Òóòîìëèíîé).
«Îäíàæäû Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷, ïðèåõàâ èç Âàðøàâû, ñåé÷àñ æå âûçâàë ñûíà.
Òû äîëæåí âûáðàòü ñåáå êàêîé-íèáóäü ïñåâäîíèì,  ãîâîðèë îí Ñàøå,  à íå
ïîäïèñûâàòü ñâîè ñî÷èíåíèÿ, êàê ÿ: À. Áëîê. Íåóäîáíî ìíå, ñòàðîìó ïðîôåññîðó,
êîãäà ìíå ïðèïèñûâàþò ñòèõè î êàêîé-òî Ïðåêðàñíîé Äàìå. Èçáàâü ìåíÿ, ïîæàëóéñòà, îò ýòîãî. Ñàøà ñòàë ïîäïèñûâàòüñÿ ñ òåõ ïîð èíà÷å»32.
29 Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ê ñûíó îò 14 íîÿáðÿ 1892 ã. Íåèçäàííàÿ ïåðåïèñêà Áëîêà, [â:] Àëåêñàíäð
Áëîê. Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 255.
30 Ã.Ï. Áëîê, Ãåðîè, Âîçìåçäèÿ, «Ðóññêèé ñîâðåìåííèê» 1924, ¹ 3, ñ. 177.
31 Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ê ñûíó (íîÿáðü 1904 ã.). Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê. Íîâûå
ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 271.
32 Ñ.Í. Òóòîëìèíà, Ìîè âîñïîìèíàíèÿ îá Àëåêñàíäðå Áëîêå, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê â
âîñïîìèíàíèÿõ..., ñ. 93.
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Â îòå÷åñòâåííîì áëîêîâåäåíèè âûñêàçûâàåòñÿ íåñêîëüêî òî÷åê çðåíèÿ,
ïî÷åìó òàê èçìåíèëîñü îòíîøåíèå Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à ê òâîð÷åñòâó ñûíà. Ïî
ìíåíèþ Â.Ï. Åðíèøåëîâà, Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷, «âîñïèòàííûé íà êëàññè÷åñêèõ
îáðàçöàõ ðóññêîé ïîýçèè,  ïîêëîííèê Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, Ôåòà  íå ñìåë
óëîâèòü ìóçûêè ïåðâîé êíèãè ñûíà»33. Þíîøåñêèå ñòèõè Áëîêà,  âñïîìèíàëà
Ì.À. Áåêåòîâà,  ïîñûëàåìûå îòöó íå âûçâàëè ó íåãî «íè÷åãî êðîìå õîëîäíîé
íàñìåøêè è äîâîëüíî åäêîé êðèòèêè. [...] Áûòü ìîæåò,  çàäàâàëàñü îíà
âîïðîñîì,  ýòî áûë ïðîñòî ïåäàãîãè÷åñêèé ïðèåì? Ýòîò âîïðîñ îñòàåòñÿ
íåðàçðåøèìûì»34.
Ò.Í. Êîíîïàöêàÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðè÷èíîé îõëàæäåíèÿ è ÿçâèòåëüíîñòè
À.Ë. Áëîêà ÿâèëàñü îáèäà íà ñûíà, ïðè÷èí êîòîðîé áûëî íåñêîëüêî. Â àïðåëå
1903 ã. îí ïîñëàë 1000 ðóáëåé «íà ïðåäñòîÿùóþ íåîáõîäèìóþ ïîåçäêó çà
ãðàíèöó è íà ñâàäüáó, ïîáóæäàþùóþ îò äóøè æåëàòü Òåáå ñ íåâåñòîþ âîçìîæíî
ïîëíîãî áëàãîïîëó÷èÿ»35. Îäíàêî ïðèãëàøåíèÿ íà âåí÷àíèå, îí òàê è íå
ïîëó÷èë. Ñâîþ îáèäó Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ íå ñêðûë, â èþëå 1903 ã. îí óïðåêàë
ñûíà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äëÿ íåãî «íàñòîëüêî ïîñòîðîííèì ÷åëîâåêîì, ÷òî, óêàçûâàÿ
äåíü âåí÷àíèÿ (êîãäà-òî áûâøèé äíåì ðîæäåíèÿ Åêàòåðèíû Àíäðååâíû è ìîåãî
ïîêîéíîãî îòöà, Òåáÿ êðåñòèâøåãî), íå «çîâåøü» â äåðåâíþ, à åãî «ðîäíûõ íå
õî÷åøü çíàòü»36.
Íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü,  ïîëàãàåò Ò.Í. Êîíîïàöêàÿ,  è îáèäó Àëåêñàíäðà
Ëüâîâè÷à íå íåâíèìàíèå ñûíà ê åãî òâîð÷åñòâó. Êîãäà îí ïîëó÷èë êíèãó ñûíà,
ïîíÿë, «÷òî òîò òàê è íå ïðî÷åë åãî òðóä, áûâøèé î÷åâèäíî ñðåäè òåõ, ñòàòåé
è ëåêöèé, î êîòîðûõ Áëîê ïèñàë åìó â ïèñüìå îò 26 ñåíòÿáðÿ 1900 ã.: «Íå çíàþ,
êîãäà ìíå óäàñòñÿ ïðî÷åñòü âñå ýòî»37.
Àëåêñàíäð Áëîê âñåãäà áûë õîëîäåí ê îòöó. Âñå ïîïûòêè îòöà «äîñòó÷àòüñÿ»
äî íåãî è ÷åðåç âíèìàíèå ê èíòåðåñàì è ñêëîííîñòÿì ðåáåíêà, ðîäèòåëüñêèé
ñîâåò, ïîïûòêó óâëå÷ü ñîáñòâåííûìè èíòåðåñàìè, áåñêîíå÷íóþ ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü è äð., íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Îòåö äàæå â ñòèëå ñâîèõ ïèñåì ñëîæíûõ,
çàìûñëîâàòûõ, ïîðîé ðèôìîâàííûõ ïûòàëñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü ïîýòè÷åñêîìó
òàëàíòó ñûíà. Ñòèëèñòè÷åñêèå ïîèñêè ïîæèëîãî ïðîôåññîðà, ïîïûòêà ïðèäàòü
ïèñüìàì èíòîíàöèîííóþ âûðàçèòåëüíîñòü (÷åðåç ïîä÷åðêèâàíèå, ìíîãîòî÷èå,
ìíîãî÷èñëåííûå ñêîáêè, êàâû÷êè è äð.) áûëè ðàññ÷èòàíû íà ïåðåäà÷ó äóøåâíûõ
ïåðåæèâàíèé è ïîíèìàíèå ñòèëèñòè÷åñêè îäàðåííîãî ñûíà. Åãî ïèñüìà äðóãèì
àäðåñàòàì îòëè÷àëèñü áîëüøåé ïîíÿòíîñòüþ è ïðîñòîòîé.
Áëîê æå îñòàâàëñÿ áåçðàçëè÷íûì ê äóøåâíûì ïîðûâàì ñâîåãî îòöà
è îòíîñèëñÿ ê íåìó ýãîèñòè÷åñêè. Áîëüøèíñòâî ïèñåì ïîýòà îòöó íà÷èíàëîñü ñî
33
34

Â.Ï. Åíèøåðëîâ, Æèçíü áåç íà÷àëà è êîíöà....
Ì. Áåêåòîâà, Â öåïÿõ òÿãîñòíîé ñâîáîäû..., «Ðîìàí-ãàçåòà» 2005, ¹ 2, [online] <filen://
F:\Ðîìàí-ãàçåòà.htm>, ñ. 36.
35 Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ê ñûíó (àïðåëü 1903 ã.). Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê. Íîâûå
ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 262.
36 Ïèñüìî Áëîêà À.Ë. ê ñûíó (èþëü 1903 ã.). Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó, [â:] òàì æå, ñ. 263.
37 Ò.Í. Êîíîïàöêàÿ, Ïðåäèñëîâèå. Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó (18921908), [â:] òàì æå, ñ. 254.
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ñëîâ áëàãîäàðíîñòè çà ïðèñëàííûå äåíüãè è ïðîñüáû ïðèñëàòü åùå. Äàæå âî
âçðîñëîì âîçðàñòå îí ñ ãîòîâíîñòüþ ïðèíèìàë äåíåæíûå ïåðåâîäû, íî íå
ïðîÿâëÿë òîé äóøåâíîé òåïëîòû, êîòîðîé îòåö æäàë îò íåãî. Çà íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ äî ñìåðòè Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ïèñàë ñûíó: «áóäó æäàòü áëèæàéøèõ
óêàçàíèé îò òåáÿ è äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ ïîìîùè (òðè ïàäåæà
ðîäèòåëüíûõ!), ñîåäèíåííîé  êàê âñåãäà  ñ îòöîâñêîþ ïðèâÿçàííîñòüþ;
âåðîÿòíî è ñ ïðèåçäîì â Ïåòåðáóðã (íà Ïàñõó èëè ðàíüøå)»38. Àëåêñàíäð Áëîê
îòêàçàë îòöó äàæå â ýòîì. «Íà äíÿõ,  ïèñàë îí ìàòåðè 25 ÿíâàðÿ,  áûëî ïèñüìî
îò Àë. Ëüâîâè÷à  äåêàäåíòñêîå; ñ êàêîé-òî èðîíèåé, êàê âñåãäà, íåìíîæêî
æàëêîå, çàïóòàííîå, ïðåäëàãàåò, íàñêîëüêî ìîæíî ïîíÿòü, äåíåã è îáåùàåò
ïðèåõàòü ê Ïàñõå»39. Êîãäà Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ïðèåõàë ïîýò ïîä áëàãîâèäíûì
ïðåäëîãîì (ñðî÷íûé âûçîâ íà ñîâåùàíèå) ïîñòàðàëñÿ èçáåæàòü ñâèäàíèÿ,
ïðèçíàâøèñü ìàòåðè: «Ãîñïîäè, êàê ñ íèì ñêó÷íî è íè÷åãî íåò îáùåãî»40.
À îáùåãî â ýòîò ïåðèîä áûëî äåéñòâèòåëüíî ìàëî. Èäåéíûå ðàçíîãëàñèÿ
ñòàëè îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿòüñÿ óæå â íà÷àëå XX â. Íåñîâïàäåíèå öåííîñòíûõ
îðèåíòèðîâ îòöà è ñûíà âûðàçèëîñü â èõ îòíîøåíèè ê Öåðêâè, íîâûì
ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèì ó÷åíèÿì, ôîðìàì è çàäà÷àì ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðåîáðàæåíèÿ.
Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ áûë «ãëóáîêî âåðóþùèì» ïðàâîñëàâíûì ÷åëîâåêîì,
«èäåéíûì ïàòðèîòîì»41 è ãîñóäàðñòâåííèêîì, ÷ëåíîì «Ñîþç ðóññêîãî íàðîäà»
 êðóïíåéøåé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â íà÷àëå XX âåêà è âûñòóïàâøåé çà
åäèíñòâî è íåðàçäåëüíîñòü Ðîññèè, ñîõðàíåíèå ñàìîäåðæàâèÿ, åäèíåíèå åãî
ñ íàðîäîì â ñîâåùàòåëüíîì îðãàíå.
Àëåêñàíäð Áëîê â ñâîåì òâîð÷åñêîì ïîèñêå îí øåë âíå Öåðêâè è ïðåçèðàë
ñóùåñòâóþùèé ðåæèì. Ïîëèòèêà êàê òàêîâàÿ À.À. Áëîêà íå óâëåêàëà, íî, íå
ïðèíèìàÿ òðàäèöèîííûõ ôîðì ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ïîääåðæèâàåìûõ
Öåðêîâüþ, îí æåëàë èõ îáíîâëåíèÿ. Îí áûë ðåâîëþöèîíåðîì â òâîð÷åñòâå,
ïîëàãàâøåì, ÷òî èñêóññòâî äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü ïðåîáðàæåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ôîðìû.
Â þíîøåñêèé ïåðèîä îí áûë óâëå÷åí èäåÿìè ïîýòà è ôèëîñîôà Âëàäèìèðà
Ñîëîâüåâà, åãî êîíöåïöèåé âñååäèíñòâà è ó÷åíèåì î Ñîôèè, Ïðåìóäðîñòè
Áîæèåé. Ñîôèîëîãèÿ Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà, êàê èçâåñòíî, áûëà ïðîíèêíóòà
åðåòè÷åñêèìè ìîòèâàìè î ÷åòâåðòîé èïîñòàñè Áîãà, ñëèâàâøåéñÿ ñ âå÷íî
æåíñòâåííûìè îáðàçàìè Ñîôèè è Áîãîðîäèöû.
À.À. Áëîê â ñâîåì èñêóññòâå ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ âîïëîòèòåëåé
ñîôèàíñêèõ èäåé. Èìåííî ê ôèëîñîôèè Ñîëîâüåâà âîñõîäèò òåìà «Âå÷íîé
æåíñòâåííîñòè», ïîëó÷èâøàÿ âîïëîùåíèå â ïîýçèè Áëîêà, ÷òî îñîáåííî ÿðêî
ïðîÿâèëîñü â ïåðâîé êíèãå, âûçâàâøåé ñòîëü èðîíè÷íóþ îöåíêó ñî ñòîðîíû
îòöà. Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ëþáèë ïîýçèþ, íî áûë âîñïèòàí íà åå êëàññè÷åñêèõ
38
39
40
41

Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ñûíó (ÿíâàðü 1908 ã.). Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó (1892-1908), [â:] òàì æå, ñ. 273.
Ïèñüìî À.À. Áëîêà ìàòåðè îò 25 ÿíâàðÿ 1908 ã., [â:] Ïèñüìà Àëåêñàíäðà Áëîêà ê ðîäíûì, ñ. 191.
Ïèñüìî À.À. Áëîêà ìàòåðè îò 17 àïðåëÿ 1908 ã., [â:] òàì æå, ñ. 205206.
Íåêðîëîã, «Âàðøàâñêèé äíåâíèê» 2 äåêàáðÿ 1909, ¹ 333, ñ. 2.
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îáðàçöàõ, ïîýòîìó îñòàëñÿ õîëîäåí ê ñèìâîëèçìó. Å.Ñ. Ãåðöîã âñïîìèíàëà, ÷òî
îäíàæäû ïîñëå âñòðå÷è ñ ñûíîì, À.Ë. Áëîê ïðèåõàë Ïåòåðáóðãà «íå ðàäîñòíûé,
à, ñêîðåå, ñóìðà÷íûé. Æàëîâàëñÿ íà èçáûòîê ñèìâîëèçìà â ñûíå. Ñèìâîëèçìà,
êîòîðîãî îí íå ïîíèìàë, è âèäåë ìåæäó ñûíîì è ñîáîé ïðîïàñòü è ýòî î÷åâèäíî
åãî îãîð÷àëî»42.
Â ïåðåïèñêå îòöà è ñûíà Áëîêîâ îáíàðóæèëîñü è èõ ðàçëè÷íîå îòíîøåíèå
ê ïðîáëåìå ðåôîðìèðîâàíèÿ Öåðêâè, ê êîòîðîìó ïðèçûâàëà èíòåëëåêòóàëüíàÿ
ýëèòà íà÷àëà ÕÕ â.
Âçðîñëåíèå À.À. Áëîêà ïðèøëîñü íà ïåðèîä óñèëåíèÿ èíòåðåñà ðîññèéñêîé
èíòåëëèãåíöèè ê ðåëèãèîçíûì âîïðîñàì. Ýòó ÷åðòó ýïîõè ïèñàòåëü è ôèëîñîô
Ä.Ñ. Ìåðåæêîâñêèé íàçâàë ðîæäåíèåì «íîâîãî ðåëèãèîçíîãî ñîçíàíèÿ»,
ïðîÿâëåíèåì êîòîðîãî ñòàëî ïîÿâëåíèå ðóññêîé ðåëèãèîçíîé ôèëîñîôèè
è íîâîãî èñêóññòâà, âî ìíîãîì îáðàùàâøåãîñÿ â ðåëèãèîçíîé òåìàòèêå.
Òåíäåíöèÿ ðåëèãèîçíîãî ïðîáóæäåíèÿ èíòåëëèãåíöèè íàøëà îòðàæåíèå
â «Ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèõ ñîáðàíèÿõ», êîòîðûå ïðîõîäèëè â Ïåòåðáóðãå
19011903 ãã. Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïûòàëàñü íà íèõ âîöåðêîâèòü
èíòåëëèãåíöèþ, à òà â ñâîþ î÷åðåäü ïðèçâàòü Öåðêîâü ê ðåôîðìàöèè
è «îáíîâëåíèþ» õðèñòèàíñòâà. Èäåÿ îðãàíèçàöèè ñîáðàíèé ïðèíàäëåæàëà
ãðóïïå ëèòåðàòîðîâ Ç.Í. Ãèïïèóñ, Ä.Ñ. Ìåðåæêîâñêîìó, Ä.Â. Ôèëîñîôîâó,
Â.Â. Ðîçàíîâó, Â.Ñ. Ìèðîëþáîâó è Â.À. Òåðíàâöåâó, êîòîðûå îáðàòèëèñü ñ òàêèì
ïðåäëîæåíèåì ê îáåð-ïðîêóðîðó Ñâ. Ñèíîäà Ê.Ï. Ïîáåäîíîñöåâó. Ñîãëàñíî
çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ, â õîäå ñîáðàíèé äîëæíû áûëè îáñóæäàòüñÿ æèâîòðåïåùóùèå âîïðîñû ðåëèãèîçíî-ãðàæäàíñêîé æèçíè.
Ñî ñòîðîíû Öåðêâè âäîõíîâèòåëåì ñîáðàíèé áûë ìèòðîïîëèò ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèé Àíòîíèé (Âàäêîâñêèé), à ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë íà íèõ åïèñêîï
Ñåðãèé (Ñòðàãîðîäñêèé), áóäóùèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè.
Èíòåëëèãåíöèþ ïðåèìóùåñòâåííî ïðåäñòàâëÿëè òàê íàçûâàåìûå äåêàäåíòû,
 ïî âûðàæåíèþ Ìåðåæêîâñêîãî,  «ïåðâûå â ðóññêîì îáðàçîâàííîì îáùåñòâå
âíå âñÿêîãî öåðêîâíîãî ïðåäàíèÿ ñàìîçàðîäèâøèåñÿ ìèñòèêè»43. Äåêàäåíòñêàÿ
ìèñòèêà îñíîâûâàëàñü íà ó÷åíèè Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà î Ñîôèè. Ðóññêèõ
äåêàäåíòîâ ñîáëàçíÿëà ìûñëü ñèíòåçà õðèñòèàíñòâà è ÿçû÷åñòâà. Ïîñëåäñòâèÿ
ïîäîáíîãî ñèíòåçà è òàêîãî ìèñòè÷åñêîãî îïûòà êàê ðàç îò÷åòëèâî âèäíû
â òâîð÷åñòâå À.À. Áëîêà, â êîòîðîì «Ñîôèÿ ñòàíîâèòñÿ Ïðåêðàñíîé Äàìîé,
ïðè÷óäëèâî ïåðåðîæäàÿñü â áëóäíèöó-Íåçíàêîìêó»44.
Â õîäå çàñåäàíèé îáíàðóæèëîñü íåñîâïàäåíèå âçãëÿäîâ Öåðêâè è èíòåëëèãåíöèè
íà öåëè è ðåçóëüòàòû ïðîâîäèâøèõñÿ âñòðå÷. «Â çàìûñëå Ñîáðàíèé,  îòìå÷àë
ïðîòîèåðåé Ãåîðãèé Ôëîðîâñêèé,  áûëà íåèçáåæíàÿ äâóñìûñëåííîñòü. È çàäà÷ó
ñîáðàíèé ñòîðîíû ïîíèìàëè î÷åíü ïî-ðàçíîìó. Äóõîâíûå âëàñòè ðàçðåøàëè èõ
42

Å. Ñ. Ãåðöîã, Îòåö ïîýòà Áëîêà, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê. Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ...,
ò. 92, êí. 1, ñ. 305.
43 Öèò. ïî: Â. Çåíüêîâñêèé, Èñòîðèÿ ðóññêîé ôèëîñîôèè, êí. 2, ÷. 2, Ëåíèíãðàä 1991, ñ. 56.
44 Åïèñêîï Òèõâèíñêèé Êîíñòàíòèí, Îïûò âñòðå÷è. Ê ñòîëåòèþ Ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèõ
ñîáðàíèé, «Æóðíàë ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè» 2003, ¹ 1, [online] <www.jmp.ru/jmp/03/01-03/16.htm>.
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ñêîðåå ïî ìèññèîíåðñêèì ñîîáðàæåíèÿì. Èíòåëëèãåíòû æå îæèäàëè îò Öåðêâè
íîâîãî äåéñòâèÿ, îæèäàëè íîâûõ îòêðîâåíèé, åùå íîâîãî çàâåòà»45. Öåðêâè
ïðåäëàãàëîñü ïåðåñìîòðåòü îòíîøåíèå ê ïðàâîñëàâíûì äîãìàòàì, ê åðåòè÷åñêèì
ó÷åíèÿì, ê ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è áðàêó, è òåì ñàìûì ïðåîäîëåòü íåêèé
«âíóòðåííèé êðèçèñ», ÿêîáû ìåøàþùèé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
èñïîëíèòü «âåëèêóþ çàäà÷ó îáùåñòâåííîãî ñïàñåíèÿ».
Ðóïîðîì èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòû ñòàë æóðíàë «Íîâûé ïóòü» (19031904),
âîçíèêøèé êàê íåïîñðåäñòâåííîå ðàçâèòèå èäåè ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèõ
ñîáðàíèé, â íåì ïå÷àòàëèñü ïðîòîêîëû Ñîáðàíèé, ðàáîòû íà ðåëèãèîçíûå òåìû,
õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Àëåêñàíäð Áëîê áûë ñâÿçàí ñ ýòèì æóðíàëîì,
â ëèòåðàòóðíîì îòíîøåíèè ïðîïàãàíäèðîâàâøåì ýñòåòè÷åñêèå ïðèíöèïû
ñèìâîëèçìà. Ïîýòè÷åñêèé äåáþò À. À. Áëîêà ñîñòîÿëñÿ òàì â ìàðòå 1903.
Ñ Ìåðåæêîâñêèìè À.À. Áëîê ïîçíàêîìèëñÿ â 1902 ã. è ñðàçó ïîïàë ïîä èõ
âëèÿíèå, ÷òî íàøëî îòðàæåíèå â åãî äíåâíèêîâûõ çàïèñÿõ 46 è ïèñüìàõ.
Ìåðåæêîâñêèå,  ïèñàë ïîýò îòöó,  «ìåíÿ î÷åíü èíòåðåñóþò ñ òî÷åê çðåíèÿ
ðåëèãèè è ýñòåòèêè» 47 . «Âíåøíåå ìîå ïðèêîñíîâåíèå ê ìèðàì èíûì
è ëèòåðàòóðíûì,  çàêëþ÷àåòñÿ òåïåðü â ïåðåïèñêå ñ Çèí. Ãèïïèóñ (æåíîé
Ìåðåæêîâñêîãî), êîòîðàÿ óæå âçÿëà äâà ìîèõ ñòèõîòâîðåíèÿ â íîâûé æóðíàë
Íîâûé ïóòü [...]. Ïåðåïèñêà î÷åíü èíòåðåñíà, âïîëíå ìèñòè÷íà, òàê ÷òî ïî÷òè
íå âûõîäèò èç êðóãà óìîçðåíèÿ (îïÿòü-òàêè  ñîâðåìåííîãî, â äóõå Äì. Ñ. Ìåðåæêîâñêîãî)»48.
Óâëå÷åíèå À.À. Áëîêà ìèñòèêîé ðàçäåëÿëà è åãî ìàòü. «Ýòîò ïåðèîä åå
æèçíè,  îòìå÷àëà åå ñåñòðà Ì.À. Áåêåòîâà,  áûë îòìå÷åí ïî ïðåèìóùåñòâó
ìèñòè÷åñêèì, ðåëèãèîçíûì õàðàêòåðîì. [...] Åå íå óäîâëåòâîðÿëî îáû÷íîå
îòíîøåíèå ê ðåëèãèè, îíà èñêàëà íîâîãî íàïðàâëåíèÿ è íîâûõ ïóòåé»49.
Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà «ðåâíîñòíî ïîñåùàëà ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèå
ñîáðàíèÿ, ñ íàäåæäîé è âåðîé ñëóøàÿ äåáàòû Ìåðåæêîâñêîãî è äðóãèõ
íåîõðèñòèàí ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îôèöèàëüíîé öåðêâè. Âñåì ñåðäöåì ÷óâñòâîâàëà
îíà, ÷òî ñîâðåìåííàÿ æèçíü òðåáóåò êîðåííîãî îáíîâëåíèÿ è, ïîëàãàÿ, ÷òî ýòî
îáíîâëåíèå äîëæíî áûòü ðåëèãèîçíûì, èñêàëà íîâûõ ïóòåé â ðåëèãèè»50.
Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ âçãëÿäîâ ñûíà è áûâøåé æåíû íå ðàçäåëÿë. Îí
èíòåðåñîâàëñÿ èíòåëëåêòóàëüíûìè ñîáûòèÿìè, ïðîèñõîäèâøèìè â ÑàíêòÏåòåðáóðãå, íî âîñïðèíèìàë èõ äàëåêî íå òàê âîñòîðæåííî. Â àïðåëå 1903 ã.
À.Ë. Áëîê ñîîáùàë ñûíó, ÷òî óíèâåðñèòåò âûïèñàë «âñÿêèå æóðíàëû ñ îêòÿáðÿ
íà ñëåäóþùèé ãîä», íî «åùå íå ïîëó÷àåò Íîâîãî ïóòè. Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷
45

Ïðîòîèåðåé Ãåîðãèé Ôëîðîâñêèé, Ïóòè ðóññêîãî áîãîñëîâèÿ, ÷. II: Íà ïóòè ê êàòàñòðîôå.
(Êðèçèñ öåðêîâíîé êóëüòóðû), [online] <http://lib.eparhia-saratov.ru/books/20f/florovsky/path2/30.html>.
46 Èç äíåâíèêîâ è çàïèñíûõ êíèæåê. 1902 ã., [â:] À. Áëîê, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â 6-òè ò., ò. 5,
Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà 1980, ñ. 97-99.
47 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ê îòöó îò 4 èþíÿ 1902 ã., [â:] Ïèñüìà Àëåêñàíäðà Áëîêà ê ðîäíûì, ñ. 75.
48 Ïèñüìî Áëîêà À.À. îòöó îò 29 ñåíòÿáðÿ 1901 ã., [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé øåñòè òîìàõ, ò. VI:
Ïèñüìà 1898-1921, Ëåíèíãðàä, 1983, ñ. 17.
49 Ì.À. Áåêåòîâà, Áëîê è åãî ìàòü, [â:] Âîñïîìèíàíèÿ îá Àëåêñàíäðå Áëîêå..., ñ. 308.
50 Òàì æå, ñ. 311.
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ñ÷èòàë, ÷òî äåÿòåëüíîñòü íîâûõ æóðíàëîâ íàïðàâëåíà íà ïîãèáåëü ãîñóäàðñòâåííûì
çàâåòàì îáíîâëÿåìîãî (?) íûíå âîâñå íå â ðåëèãèîçíûõ îáùèõ èíòåðåñàõ (òåõ æå
óçêîâàòûõ äóõîì ðàçíîâåðöåâ) ïðàâîñëàâèÿ; îòñþäà,  îòìå÷àë îí,  îæèâëåííûé
èíòåðåñ è ê ìíèìîé ôèëîñîôèè  â óùåðá íàóêå»51.
Ñâîèì îòíîøåíèåì ê ïîïûòêàì ôèëîñîôñòâóþùåé èíòåëëèãåíöèè îáíîâèòü
ïðàâîñëàâèå Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ áûë áëèçîê ê ñâ. ïðàâ. Èîàííó Êðîíøòàäòñêîìó.
«Ðîññèÿ,  ïðåäóïðåæäàë Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé,  åñëè òû îòïàäåøü îò ñâîåé
âåðû, êàê óæå îòîøëè îò íåå ìíîãèå èíòåëëèãåíòû, íå áóäåò òåáå ñ÷àñòüÿ. Íàêàæåò òåáÿ Ãîñïîäü, îòíèìåò Ïðàâîñëàâíîãî Öàðÿ è ïîøëåò ñàìîçâàííûõ ïðàâèòåëåé, êîòîðûå çàëüþò ñòðàíó êðîâüþ»52.
Ê ñîæàëåíèþ, ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì
ñâ. Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî, íå äàëè öåðêîâíî-êàíîíè÷åñêîé îöåíêè íîâûì
åðåòè÷åñêèì ó÷åíèÿì, îçâó÷åííûì è îáñóæäåííûì íà ñîáðàíèÿõ. Òîëüêî ïîñëå
åãî âûñòóïëåíèÿ â ïå÷àòè «Î ñòàðîì è íîâîì ïóòè ñïàñåíèÿ» â ìàðòå 1903
ïîñòàíîâëåíèåì Ê.Ï. Ïîáåäîíîñöåâà îò 5 àïðåëÿ 1903 ã. «Ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèå ñîáðàíèÿ» áûëè çàêðûòû.
Íàâèñëà óãðîçà è íàä æóðíàëîì. «Íîâûé ïóòü»,  ñîîáùàë À.À. Áëîê îòöó,
 «÷óòü íå ïðèêðûëè èç-çà ïðîèñêîâ èåðàðõèè îáåèõ ñòîëèö è ìèíèñòðà
âíóòðåííèõ äåë»53. Â îòâåò íà ýòî îí ïîëó÷èë îò Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à ïèñüìî
ñ ñîâåðøåííî èíûì âçãëÿäîì íà ïðîèñõîäÿùåå. «Ïîëèòè÷åñêèìè ïðîèñêàìè,
 ïèñàë Áëîêó îòåö,  çàíèìàþòñÿ ó íàñ íå ìèíèñòåðñòâà è èåðàðõèÿ,
à ìíîãî÷èñëåííûå ðàçíîâåðöû, èçâëåêàþùèå (Dei gratia et hominum stultitia)
íåìàëî áàðûøåé èç îãðàäèâøåé èõ òàìîæíÿìè îò íèõ æå ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè  íå ïðîùàÿ åé åå îñíîâ äóõîâíûõ, îáåùàþùèõ âåñåëèå (íå
â ïîëüñêîì ñìûñëå ñëîâà) ìó÷åíèêàì: òàê ïîåòñÿ ïðè ëèêóþùåì Èñàèè,
òîãäà êàê ñëèøêîì îáåñöåíèâàåìûå èùóùèì (íå ãîëóáèíîãî, à íåñêîëüêî
ïîâåðõíîñòíîãî) ñìûñëà êðèòèêîì åâðåéñêèå ïîâåðüÿ ó÷àò îäîëæàòü íàðîäû
 ñ òåì, ÷òîáû ãîñïîäñòâîâàòü íàä íèìè (ïî Âòîðîçàêîíèþ)»54.
Ê ìíåíèþ îòöà Àëåêñàíäð Áëîê îñòàâàëñÿ ðàâíîäóøåí. Âñå, ñâÿçàííîå
ñ îòöîì, òîãäà êàçàëîñü åìó ÷óæèì. «Èç ñåìüè Áëîêîâ ÿ âûðîäèëñÿ. Íåæåí.
Ðîìàíòèê. Íî òàêîé æå êðèâëÿêà»55,  íàïèñàë îí â ñâîåì äíåâíèêå â èþëå 1903 ã.
Ïîäâîäÿ èòîãè 1903 ã., â ïèñüìå îòöó îí âíîâü âñòóïèëñÿ çà æóðíàë è åãî
èçäàòåëåé. Áëàãîäàðÿ åìó,  îòìå÷àë îí,  ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå, ïîÿâèëèñü
«íèòè èñòèííîãî Ðåíåññàíñà. Íîâûé ïóòü ïðè âñåõ åãî íåäîñòàòêàõ äåëàåò
51 Ðå÷ü òàêæå øëà î æóðíàëå «Ñåâåðíûé âåñòíèê». Ñì. Ïèñüìî À.À. Áëîêà ñûíó (àïðåëü 1903 ã.),
Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê. Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ñ. 262.
52 Öèò. ïî: Åïèñêîï Òèõâèíñêèé Êîíñòàíòèí, Îïûò âñòðå÷è. Ê ñòîëåòèþ Ðåëèãèîçíîôèëîñîôñêèõ ñîáðàíèé, «Æóðíàë ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè» 2003, ¹ 1, [online] <www.jmp.ru/jmp/03/0103/16.htm>.
53 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ñûíó (àïðåëü 1903 ã.). Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê. Íîâûå
ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ñ. 262.
54 Òàì æå, ñ. 264.
55 À. Áëîê, Èç äíåâíèêîâ è çàïèñíûõ êíèæåê, [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé øåñòè òîìàõ, ò. V:
Ïèñüìà 18981921, Ëåíèíãðàä 1982, ñ. 104.
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ñâîå äåëî, à â íûíåøíåé ÿíâàðñêîé êíèæêå ðàñöâåë, êàê íèêîãäà. [...] Âñå
ñîáûòèÿ (è ïðåäøåñòâóþùèå èì ëèòåðàòóðíûå ñâÿçè è çíàêîìñòâà) ñîñòàâëÿþò
äëÿ ìåíÿ ïðèÿòíûé â êîíöå êîíöîâ èòîã 1903 ã.  ëèòåðàòóðíîì îòíîøåíèè»56.
Â îòâåò íà ýòî ïèñüìî Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ ñúÿçâèë: «Íûíåøíåå íàøå
ñòèõîòâîðñòâî [...]  ïîëåçíàÿ èëè ïðèÿòíàÿ [...] æóðíàëüíàÿ ìàêóëàòóðà
áóäóùåé óòîí÷åííîé ïîýçèè», â íåé «ìíîãî ñìåëûõ ìóçûêàëüíûõ îáîðîòîâ
ñæàòîé ðå÷ü (ãëàâíàÿ çàñëóãà [...] ñèìâîëèñòèêè), è ìàëî åùå [...] òî÷íîãî
çíà÷èòåëüíîãî [...] ñîäåðæàíèÿ»57.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âíåøíþþ ÿçâèòåëüíîñòü è ðàçíèöó âî âçãëÿäàõ íà
ïðîèñõîäÿùåå, îòåö ãîðäèëñÿ ñâîèì ñûíîì è ïðîäîëæàë ïîïûòêè ñáëèçèòüñÿ
ñ íèì. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò åãî æåëàíèå ïîçíàêîìèòü Àëåêñàíäðà Áëîêà,
òîãäà åùå ñòóäåíòà, ñî ñâîèì áëèçêèì è î÷åíü òàëàíòëèâûì ó÷åíèêîì
Å.Â Ñïåêòîðñêèì. «Íà ýòèõ äíÿõ,  ïèñàë îí ñûíó 23 ìàðòà 1905 ã.,  ïîåõàë
â Ïåòåðáóðã Åâã. Âàñ. Ñïåêòîðñêèé  áûâøèé ó÷åíèê ìîé, à òåïåðü äîöåíò
ýíöèêëîïåäèè â Âàðøàâñêîì óíèâåðñèòåòå  è õîòåë áûòü, ìåæäó ïðî÷èì,
ó Òåáÿ (îò÷àñòè ïî ìîåé æå èíèöèàòèâå). ×òîáû èçáåæàòü ïóñòîãî è ïðèòîì
äàëåêîãî âèçèòà, íå óâåäîìèøü ëè Òû åãî íåìåäëåííî ïèñüìîì: â êàêèå äíè èëè
÷àñû (ïðåèìóùåñòâåííî âå÷åðíèå) óäîáíåå Âàì ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîáåñåäîâàòü
(áåç âñÿêèõ ñïåöèàëüíûõ îò ìåíÿ èíñòðóêöèé)»58.
Ñóäüáîíîñíîé ýòà âñòðå÷à íå ñòàëà. Ïîýò ñîîáùèë îòöó: «ß ïîçíàêîìèëñÿ
ñ Å.Â. Ñïåêòîðñêèì [...] Å.Â. ìíå ïîíðàâèëñÿ, ìû õîðîøî ðàçãîâàðèâàëè. Îí
 ìèëûé»59.
Èäåéíûå ðàçíîãëàñèÿ, ðàçëè÷íîå îòíîøåíèå ê ïðîèñõîäÿùèì â ñòðàíå
ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèÿì, íåïîíèìàíèå äðóã äðóãà ó îòöà è ñûíà ñîõðàíÿëèñü äî
ñàìîé ñìåðòè Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à.
Â ðåâîëþöèîííûé 1905 ã., êîãäà áîëüøèíñòâî âóçîâñêîé ïðîôåññóðû,
óâëå÷åííîå ëèáåðàëüíûìè èäåÿìè, ïîääåðæèâàëî ñòóäåí÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ,
ïîçèöèÿ À.Ë. Áëîêà áûëà ñêîðåå èñêëþ÷åíèåì. Â òå ãîäû ðåäêî êòî, êàê,
íàïðèìåð, àêàäåìèê-ñëàâèñò À.È. Ñîáëåâñêèé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå
èëè ìàòåìàòèê Ë.Ê. Ëàõòèí â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå, îñòàâàëñÿ äî êîíöà âåðíûì
ðåæèìó. Ïîçèöèÿ òàêèõ ó÷åíûõ áûëà î÷åíü íåïîïóëÿðíîé ó ñòóäåí÷åñêîé
ìîëîäåæè, èõ ïðåçèðàëè, íàä íèìè ãëóìèëèñü, èõ ïîäâåðãàëè îáñòðóêöèè.
Ïðîôåññîð À.Ë. Áëîê áûë èç íèõ, ñâîèõ óáåæäåíèé îí òîæå íå ìåíÿë,
îí «âñåãäà,  ïèñàëà ïðî íåãî ãàçåòà Âàðøàâñêîå óòðî,  áûë ïîñëåäîâàòåëüíûì íàöèîíàëèñòîì. Äàæå â òÿæåëûå äíè 1905 ã. îí îñòàëñÿ âåðåí ñâîèì
âçãëÿäàì, â òî âðåìÿ êàê ìíîãèå åãî ñòîðîííèêè ñêëîíÿëèñü âëåâî èëè âïðàâî
â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ. Ñëîâîì, ýòî áûë ïðîòèâíèê îòêðûòûé
56 Ïèñüìî Áëîêà À.À. îòöó îò 30 äåêàáðÿ 1903 ã., [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé øåñòè òîìàõ, ò. VI:
Ïèñüìà 18981921, Ëåíèíãðàä 1983, ñ. 5961.
57 Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ñûíó ÿíâàðü  ôåâðàëü 1904 ã. Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê.
Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 1, ñ. 268269.
58 Ïèñüìî À.Ë. Áëîêà ñûíó 23 ìàðòà 1905 ã. Ïèñüìà îòöà ê Áëîêó, [â:] òàì æå, ñ. 272.
59 Öèò. ïî: Ïèñüìà Áëîêà ê Å.Â. Ñïåêòîðñêîìó, [â:] òàì æå, ñ. 299.
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è èäåéíûé»60. Ïî ìíåíèþ ïîëüñêîãî èñòîðèêà Àäàìà Ãàëèñà, ýòà ïîñìåðòíàÿ
ñòàòüÿ â ãàçåòå áûëà «ñîñòàâëåíà î÷åíü îñòîðîæíî, âèäèìî, èç îïàñåíèÿ ïåðåä
öåíçóðîé» è «ñâèäåòåëüñòâîâàëà î òîì, ÷òî ïîêîéíûé èãðàë êàêóþ-òî ðîëü
â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ðóññêèõ êðóãîâ â Âàðøàâå. Ó íåãî áûëè ñâîè ñòîðîííèêè,
áûëè è ïðîòèâíèêè, îòíîñÿùèåñÿ ê íåìó ñ óâàæåíèåì». «Ïîñëåäîâàòåëüíûé
íàöèîíàëèñò,  îòìå÷àë À. Ãàëèñ,  ñî÷óâñòâîâàë òàê íàçûâàåìûì îêòÿáðèñòàì»61.
Ñ 1905 ïî 1908 ã. èç-çà ñòóäåí÷åñêèõ áåñïîðÿäêîâ Âàðøàâñêèé óíèâåðñèòåò
íå ðàáîòàë. Â ðåâîëþöèîííûé ïåðèîä ýòî íå áûëî èñêëþ÷èòåëüíûì ñîáûòèåì,
çàêðûâàëèñü ìíîãèå âóçû ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé, ãäå
ó÷èëñÿ À. Áëîê. Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå
â ýòîò ïåðèîä â ñòðàíå, î÷åíü âîëíîâàëè. Ïðè ýòîì îí íå îñòàâàëñÿ ñòîðîííèì
íàáëþäàòåëåì. Åãî èíòåðåñîâàëà è òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. Îí
íàïðÿæåííî ðàáîòàë íàä èññëåäîâàíèåì Ïîëèòèêà â êðóãó íàóê. Ïðè ýòîì áóäó÷è
þðèñòîì «îí,  ïî âûðàæåíèþ åãî ó÷åíèêà Å.Â. Ñïåêòîðñêîãî,  çàäûõàëñÿ
â õîëîäíîé, ðàçðÿæåííîé àòìîñôåðå ÷èñòî ïðàâîâûõ ïîíÿòèé»62, ïîëàãàÿ, ÷òî
«êòî çíàåò òîëüêî ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî, òîò íå çíàåò äàæå è ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðàâà»63. Îí ðàçäåëÿë èçâåñòíîå âûðàæåíèå Ì.Ï. Ïîãîäèíà, ÷òî «ïðè ÷ðåçìåðíîì
þðèäè÷åñêîì âîççðåíèè Ê.Ä. Êàâåëèíà íà ðóññêóþ èñòîðèþ, â íåé íå îêàæåòñÿ
ìåñòà äëÿ ñâ. Ñåðãèÿ»64. Äëÿ íåãî äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû
ïóáëè÷íîãî õàðàêòåðà íå äàâàëè ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé
æèçíè. Ãîñóäàðñòâåííóþ íàóêó (ïîëèòèêó) îí ïîíèìàë ãîðàçäî øèðå, ÷åì ñóãóáî
ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî.
Â 1907 ã. îí ïðèíÿë íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ïîëèòèêå, âûñòàâèâ ñâîþ
êàíäèäàòóðó â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó îò «Ñîþçà ðóññêîãî íàðîäà» 65, è ïî
âîñïîìèíàíèÿì ñîâðåìåííèêîâ î÷åíü îñòðî ïåðåæèâàë ñâîé ïðîâàë66.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïîëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à
èíòåðåñíû âîñïîìèíàíèÿ åãî ïëåìÿííèêà Ã.Ï. Áëîêà î âñòðå÷å ñ íèì â 1908 ã.
è áåñåäå î íàó÷íûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ. Ãåîðãèÿ Ïåòðîâè÷à, òîãäà
ñòóäåíòà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, «ïîðàçèë íåîáû÷àéíî øèðîêèé îõâàò åãî
ó÷åíîñòè è âûçûâàþùàÿ åäêîñòü ñóæäåíèé» 67 . Îí ïîêàçàëñÿ Ã.Ï. Áëîêó
«óáåæäåííåéøèì, áåçîãîâîðî÷íûì êîíñåðâàòîðîì», èì áûëà âûðàáîòàíà,
îòìå÷àë ìåìóàðèñò, «öåëàÿ ñèñòåìà ïîëèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ñ áóðíûì
àíòèñåìèòèçìîì âî ãëàâå óãëà»68.

60 Öèò. ïî: À. Ãàëèñ, 18 äíåé Àëåêñàíäðà Áëîêà â Âàðøàâå. Èññëåäîâàíèå. Ïåðåâîä Åâãåíèÿ
Íåâÿêèíà, «Ñåâåðíàÿ-Àâðîðà» 2009, ¹ 9, [online] <www.avrora-lukin.ru/>.
61 Òàì æå.
62 Å.Â. Ñïåêòîðñêèé, Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ Áëîê, ãîñóäàðñòâîâåä è ôèëîñîô, Âàðøàâà 1911, ñ. 27.
63 Òàì æå, ñ. 29.
64 Òàì æå, ñ. 27.
65 Â.Í. Îðëîâ, Æèçíü Áëîêà. Ãàìàþí, ïòèöà âåùàÿ, ÇÀÎ Èçä-âî Öåíòðïîëãðàô, Ìîñêâà 2001, ñ. 36.
66 È.Á. Áåðåçàðê, Îòåö Àëåêñàíäðà Áëîêà, «Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà» 1977, ¹ 3, ñ. 191.
67 Ã.Ï. Áëîê, Ãåðîè «Âîçìåçäèÿ», «Ðóññêèé ñîâðåìåííèê» 1924, ¹ 3, ñ. 176.
68 Òàì æå.
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À.À. Áëîê îòöîâñêèõ ïåðåæèâàíèé è óáåæäåíèé íå ïðèíèìàë. «Îòíîøåíèå
ìîå ê îñâîáîäèòåëüíîìó äâèæåíèþ,  ïèñàë îí îòöó,  âûðàæàëîñü, óâû,
ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî â ëèáåðàëüíûõ ðàçãîâîðàõ è, îäíî âðåìÿ, äàæå
â ñî÷óâñòâèè ñîöèàë-äåìîêðàòàì. Òåïåðü îòõîæó âñå áîëüøå, âïèòàâ â ñåáÿ âñå,
÷òî ìîãó (îáùåñòâåííîñòè), îòáðîñèâ òî, ÷åãî äóøà íå ïðèíèìàåò. À íå
ïðèíèìàåò îíà ïî÷òè íè÷åãî òàêîãî,  òàê ïóñòü óæ çàéìåò ñâîå ìåñòî, òî,
ê êîòîðîìó ñòðåìèòñÿ. Íèêîãäà ÿ íå ñòàíó íè ðåâîëþöèîíåðîì, íè ñòðîèòåëåì
æèçíè, è íå ïîòîìó, ÷òîáû íå âèäåë â òîì èëè äðóãîì ñìûñëà, à ïðîñòî ïî
ïðèðîäå, êà÷åñòâó è òåìå äóøåâíûõ ïåðåæèâàíèé»69.
Êîíñåðâàòèçì Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à, åãî ðåëèãèîçíîñòü âçûâàëè ó ìîëîäîãî
Áëîêà ëèøü ðàçäðàæåíèå. Îòåö êàçàëñÿ åìó ÷óæèì, ñêó÷íûì è äàëåêèì îò æèçíè
÷åëîâåêîì. «Ïîñëåäíåå ïèñüìî îòöà ñâèäåòåëüñòâóåò,  ïèñàë îí ìàòåðè â ÿíâàðå
1908 ã.,  î åãî íàáèòîñòè çàäíèìè ìûñëÿìè îòâëå÷åííîãî, òåîðåòè÷åñêîãî,
ôèëîëîãè÷åñêîãî, êàêîãî óãîäíî õàðàêòåðà  òîëüêî íå æèçíåííîãî» 70 ,
à íåñêîëüêî ïîçæå: «êàê ñ íèì ñêó÷íî è íè÷åãî íåò îáùåãî»71. Â ýòîò ïåðèîä
À. Áëîêà ðàçäðàæàë íå òîëüêî îòåö. Íåïðèÿòèå ó íåãî âûçàâàëè äàæå
õðèñòèàíñêèå ïðàçäíèêè. «Ýòè äâà áîëüøèõ õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêà (Ðîæäåñòâî
è Ïàñõà) âñå áîëüøå óíèæàþò ìåíÿ; êàê áóäòî, è â ñàìîì äåëå, ïðîèñõîäèò ÷òî
òî òàêîå, ÷åìó ÿ ãëóáîêî âðàæäåáåí»72.
Áëèçêîå çíàêîìñòâî Àëåêñàíäðà Áëîêà ñ îòöîì ïðîèçîøëî òîëüêî ïîñëå
ñìåðòè Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à. Ëèøü òîãäà ïîýòó îòêðûëñÿ ìàñøòàá åãî
ëè÷íîñòè. Îí ïî-èíîìó ïîíÿë îòöà è ïîëþáèë åãî.
Äà, ñûí ëþáèë òîãäà îòöà
Âïåðâîé  è, ìîæåò áûòü, â ïîñëåäíèé,
Ñêâîçü ñêóêó ïàíèõèä, îáåäíåé,
Ñêâîçü ïîøëîñòü æèçíè áåç êîíöà...73.

Î áîëåçíè Àëåêñàíäðà Ëüâîâè÷à À.À. Áëîêó ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñîîáùèëè
Å.Â. Ñïåêòîðñêèé è Ì.Ò. Áåëÿåâà. 17 íîÿáðÿ 1909 ã. îí ïîëó÷èë ïèñüìî îò
Å.Â. Ñïåêòîðñêîãî î òîì, ÷òî åãî îòåö ïðè ñìåðòè. Ïîýò ïðàêòè÷åñêè ñðàçó
îòâåòèë, ÷òî îá ýòîì îí «óçíàë åùå â÷åðà îò Ì.Ò. Áëîê», êîòîðàÿ ñðî÷íî «åäåò
â Âàðøàâó»74. Áëîê åõàòü òóäà íå òîðîïèëñÿ. «Ñâîé îòúåçä â Âàðøàâó,  ïèñàë
îí,  ÿ êàê-òî åùå âíóòðåííå ñêëîíåí îòêëàäûâàòü. Ìîæåò áûòü, âåäü ýòî è âîâñå
íåïðèÿòíî åìó? Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè ÿ ïðèåäó, îí íåñîìíåííî ïîéìåò, ÷òî
óìèðàåò»75. Ëèøü ïîñëå ìó÷èòåëüíûõ ðàçäóìèé è ïîâòîðíîãî ñîîáùåíèÿ, ÷òî
69 Ïèñüìî îò À.À. Áëîêà îòöó îò 30 äåêàáðÿ 1905 ã., [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: Â øåñòè òîìàõ,
ò. 6: Ïèñüìà 18981921, Ëåíèíãðàä 1983, ñ. 89.
70 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ìàòåðè 30 ÿíâàðÿ 1908 ã., [â:] òàì æå, ñ. 138.
71 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ìàòåðè îò 17 àïðåëÿ 1908 ã., [â:] Ïèñüìà Àëåêñàíäðà Áëîêà ðîäíûì, ñ. 205.
72 Ïèñüìî À.À. Áëîêà ê ìàòåðè îò 15 àïðåëÿ 1908 ã., [â:] òàì æå, ñ. 204.
73 À. Áëîê, Âîçìåçäèå, [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Ñòèõîòâîðåíèÿ è ïîýìû 19071921, ò. 3,
«Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû», Ìîñêâà 1960, ñ. 335.
74 Ïèñüìî À.À. Áëîêà Å.Â. Ñïåêòîðñêîìó 19 íîÿáðÿ 1909 ã. Ïèñüìà À.À. Áëîêà Å.Â.
Ñïåêòîðñêîìó, [â:] Àëåêñàíäð Áëîê: Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ..., ò. 92, êí. 2, ñ. 305.
75 Öèò. ïî: Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ, ïóáëèêàöèÿ è êîììåíòàðèè Ñ.Á. Øåëîìîâà. Ïèñüìà À.À. Áëîêà
Å.Â. Ñïåêòîðñêîìó, [â:] òàì æå, ñ. 299.

252

Elena Viktorovna Safronova

«íà âûçäîðîâëåíèå îòöà óæå íåò íèêàêîé íàäåæäû», îí ïðèíÿë ðåøåíèå.
30 íîÿáðÿ Àëåêñàíäð Áëîê âûåõàë èç Ïåòåðáóðãà è ïðèáûë â Âàðøàâó 1 äåêàáðÿ,
êîãäà îòöà â æèâûõ óæå íå áûëî â æèâûõ76.
Ïðåáûâàíèå À.À. Áëîêà â Âàðøàâå èññëåäîâàíî ïîëüñêèì èñòîðèêîì
À. Ãàëèñîì, äåòàëüíî âîññòàíîâèâøåì êàðòèíó åãî âñòðå÷, äåë è ïèñåì çà ýòè
18 äíåé è ïðåäñòàâèâøåì èñòîðèþ çíàêîìñòâà ñûíà ñ òàêèì ðîäíûì è òàêèì
íåçíàêîìûì åìó ÷åëîâåêîì77. «Èç âñåãî, ÷òî ÿ çäåñü âèæó,  ïèñàë ïîýò ìàòåðè
4 äåêàáðÿ 1909 ã.,  è ÷åðåç ïîñðåäñòâî äåñÿòêîâ ëþäåé, ñ êîòîðûìè íåïðåñòàííî
ðàçãîâàðèâàþ, äëÿ ìåíÿ âûÿñíÿåòñÿ âíóòðåííåå îáëè÷üå îòöà  âî ìíîãîì
ñîâñåì ïî-íîâîìó. Âñå ñâèäåòåëüñòâóåò î áëàãîðîäñòâå è âûñîòå åãî äóõà,
î êàêîì-òî íåîáûêíîâåííîì îäèíî÷åñòâå è èñêëþ÷èòåëüíîé êðóïíîñòè íàòóðû
Ñìåðòü, êàê âñåãäà, ìíîãîå îáúÿñíèëà, ìíîãîå óëó÷øèëà è ìíîãîå ëèøíåå
âû÷åðêíóëà»78.
Ïîçäíåå, â ïîýìå Âîçìåçäèå, âàðèàíòîì íàçâàíèÿ êîòîðîé áûëî  «Îòåö»,
À.À. Áëîê èçëîæèë ñâîå ïðåäñòàâëåíèå îá ýâîëþöèè ìèðîâîççðåíèÿ Àëåêñàíäðà
Ëüâîâè÷à. Äëÿ íåãî ýòî áûëà «òðàãè÷åñêàÿ ñóäüáà íåêîãäà èñêëþ÷èòåëüíî
ëè÷íîñòè, íèçâåðãíóâøåéñÿ â êîíöå æèçíè â áåçäíó»79.
Â ïðåäèñëîâèè ê íåé îí ïèñàë: «Ïåðâàÿ ãëàâà ðàçâèâàåòñÿ â 70-õ ãîäàõ
ïðîøëîãî âåêà, íà ôîíå ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû è íàðîäîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ,
â ïðîñâåùåííîé ëèáåðàëüíîé ñåìüå; â ýòó ñåìüþ ÿâëÿåòñÿ íåêèé äåìîí,
ïåðâàÿ ëàñòî÷êà èíäèâèäóàëèçìà, ÷åëîâåê, ïîõîæèé íà Áàéðîíà, ñ êàêèìè-òî
íåçäåøíèìè ïîðûâàìè è ñòðåìëåíèÿìè»80.
Â íà÷àëå æèçíåííîãî ïóòè ìîëîäîé «äåìîí» î÷åíü ñèìïàòè÷åí ïîýòó:
Ïîòîìîê ïîçäíèé ïîêîëåíèé,
Â êîòîðûõ æèë ìÿòåæíûé ïûë
Íå÷åëîâå÷åñêèõ ñòðåìëåíèé, 
Íà Áàéðîíà îí ïîõîäèë81.

Åìó áûëè áëèçêè öåííîñòè ìÿòåæíîãî âðåìåíè.
Ñâîáîäà, ïðàâî, èäåàë 
Âñ¸ áûëî äëÿ íåãî íå øóòêîé,
Åìó ëèøü áûëî âòàéíå æóòêî:
Îí, óòâåðæäàÿ, îòðèöàë
È óòâåðæäàë îí, îòðèöàÿ82.

76
77

Â.È. Íîâèêîâ, Àëåêñàíäð Áëîê, Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, Ìîñêâà 2010, ñ. 192193.
Ñì.: À. Ãàëèñ, 18 äíåé Àëåêñàíäðà Áëîêà â Âàðøàâå, «Ñåâåðíàÿ-Àâðîðà» 2009, ¹ 9, [online]
<www.avrora-lukin.ru/>.
78 Öèò. ïî: òàì æå.
79 Â.Ï. Åíèøåðëîâ, Æèçíü áåç íà÷àëà è êîíöà....
80 À. Áëîê, Âîçìåçäèå. Ïðåäèñëîâèå, [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â âîñüìè òîìàõ. Ñòèõîòâîðåíèÿ
è ïîýìû 19071921 ãã., ò. 3, «Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû», Ìîñêâà
1960, ñ. 298.
81 Òàì æå, ñ. 332.
82 Òàì æå, ñ. 323.
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Îäíàêî â ãîäû àêòèâèçàöèè ðåâîëþöèîííîãî íàðîäíè÷åñòâà, êîòîðîå ïîýò
èçîáðàæàë âîñòîðæåííî: «þíîñòè ñ íèìáîì âîêðóã ëèöà», è ðàçãóëà òåððîðà
ãåðîé Âîçìåçäèÿ óøåë â ñåáÿ, åãî óâëåêàëà òîëüêî íàóêà.
Àðåñòû, îáûñêè, äîíîñû
È ïîêóøåíüÿ  áåç ÷èñëà...
È êíèæíîé êðûñîé íàñòîÿùåé
Ìîé Áàéðîí ñòàë ñðåäü ýòîé ìãëû;
Îí äèññåðòàöèåé áëåñòÿùåé
Ñòÿæàë îòìåííûå õâàëû
È ïðèíÿë êàôåäðó â Âàðøàâå.
Ãîòîâÿñü ëåêöèè ÷èòàòü,
Çàïóòàííûé â ãðàæäàíñêîì ïðàâå,
Ñ äóøîé, íà÷àâøåé óñòàâàòü [...]83.

Ê íà÷àëó XX â. «ëàñòî÷êà èíäèâèäóàëèçìà», ÷åëîâåê, ïîõîæèé íà Áàéðîíà»
îòêàçàëñÿ îò ðàäèêàëèçìà, ãëóáîêî óâåðîâàë â Áîãà, «ïîïðàâåë», âñòóïèë
â «Ñîþç ðóññêîãî íàðîäà». «Áûâøèé áîãîíåíàâèñòíèê,  ïîäâîäèë èòîã Ã.Ï. Áëîê,
 îáðåë â ñòàð÷åñêèå ãîäû [...] ñòðîãî-öåðêîâíóþ, áîãîìîëüíóþ âåðó»84. Ïîýò
îöåíèë ýòó ïåðåìåíó, êàê òðàãåäèþ íåêîãäà ÿðêîé ëè÷íîñòè. «Â òðåòüåé ãëàâå,
 îòìå÷àë îí â ïðåäèñëîâèè ê ïîýìå,  îïèñàíî, êàê êîí÷èë æèçíü îòåö, ÷òî
ñòàëîñü ñ áûâøèì áëåñòÿùèì äåìîíîì, â êàêóþ áåçäíó óïàë ýòîò ÿðêèé êîãäàòî ÷åëîâåê»85.
Ïðåçðåâøè ìîëîäîñòè ïûë,
Ñåé Ôàóñò, êîãäà-òî ðàäèêàëüíûé,
«Ïðàâåë», ñëàáåë... è âñ¸ çàáûë;
Âåäü æèçíü óæå íå æãëà  ÷àäèëà,
È îäíîçâó÷íû ñòàëè
Ñëîâà: «ñâîáîäà» è «åâðåé» 86.

Òàêîé âçãëÿä íà ñóäüáó îòöà îáúÿñíÿåòñÿ ñîáñòâåííûìè îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêèìè è ôèëîñîôñêèìè ïîèñêàìè À.À. Áëîêà. Ñâîþ ïîýìó â ïîçäíåì
ïðåäèñëîâèè îí íàçâàë ïîëíîé ðåâîëþöèîííûõ ïðåä÷óâñòâèé87. Ïðåäâîñõèùàÿ
ðîæäåíèå íîâîé Ðîññèè, ïîýò îáëè÷àë ñòàðóþ. Â îäíîì èç ïèñåì ê ìàòåðè,
ðàññêàçûâàÿ î ðàáîòå íàä Âîçìåçäèåì, Áëîê ïèñàë, ÷òî åãî íîâàÿ ïîýìà
«ïðîïèòàíà ÿðîñòíîé íåíàâèñòüþ ê öàðñêîìó ïðàâèòåëüñòâó». «Åäèíñòâåííûé
îáùèé âðàã íàø  ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü, öåðêîâíîñòü»88.
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ À.À. Ñîáîëåâñêîé, ÷òî â ïîýìå ñî âñåé ñòðàñòíîñòüþ,
«ïðîçâó÷àëî îòðèöàíèå òðàäèöèé ðóññêîé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû è îáëè÷åíèå
83
84
85
86
87
88

Òàì æå, ñ. 295300.
Ã.Ï. Áëîê, Ãåðîè «Âîçìåçäèÿ», «Ðóññêèé ñîâðåìåííèê» 1924, ¹ 3, ñ. 177.
À. Áëîê, Âîçìåçäèå. Ïðåäèñëîâèå, [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â âîñüìè òîìàõ..., ò. 3, ñ. 299.
Òàì æå, ñ. 339.
Òàì æå, ñ. 295.
Ïèñüìî À.À. Áëîêà ìàòåðè 13 àïðåëÿ 1909 ã. Ïèñüìà 1898-1921, [â:] Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé
â øåñòè òîìàõ, ò. 6, Ëåíèíãðàä 1983, ñ. 164.
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âñåõ ôîðì îáùåñòâåííîé æèçíè Ðîññèè: îôèöåðñòâà, äâîðÿíñòâà, ãîñóäàðñòâåííîñòè» 89. Ïîýò â îòëè÷èå îòöà íå ïðèíèìàë òðàäèöèîííîé ôîðìû ðóññêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè, ïîääåðæèâàåìîé Öåðêîâüþ, «ïðîòèâ êîòîðîé,  îòìå÷àåò
Ñîáîëåâñêàÿ,  îí âîåâàë, ïîæàëóé, êàê íèêòî äðóãîé â òî âðåìÿ, ñ êàêîé-òî
èñòóïëåííîé íåíàâèñòüþ»90.
Ïîäòâåðæäåíèÿ ýòîìó åñòü â ðÿäå ïîñëàíèé ðîäíûì è çíàêîìûì â ïåðèîä
ðàáîòû íàä ïîýìîé, â êîòîðûõ Áëîê ïèñàë î ñâîåì íåïðèíÿòèè ìîíàðõè÷åñêîé
è ïðàâîñëàâíîé Ðîññèè. «Ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìàøèíà,
 äåëèëñÿ ñ ôèëîñîôîì Â.Â. Ðîçàíîâûì ñâîèìè ìûñëÿìè ïîýò,  åñòü, êîíå÷íî,
ãíóñíàÿ, ñëþíÿâàÿ, âîíþ÷àÿ ñòàðîñòü, ñåìèäåñÿòèëåòíèé ñèôèëèòèê, êîòîðûé
ïîæàòèåì ðóêè çàðàæàåò þíîøåñêóþ ðóêó. Ðåâîëþöèÿ ðóññêàÿ â ëó÷øèõ åå
ïðåäñòàâèòåëÿõ  þíîñòü ñ íèìáîì âîêðóã ëèöà. Ïóñêàé äàæå íà íå ñîçðåëà,
ïóñêàé ÷àñòî îòðî÷åñêè íå ìóäðà,  çàâòðà âîçìóæàåò. Âåäü ýòî ÿñíî, êàê áîæèé
äåíü»91. Íàì çàâåùàíà,  çàêëþ÷àë îí,  êîíöåïöèÿ æèâîé, ìîãó÷åé è þíîé
Ðîññèè», çàâåòû êîòîðîé õðàíÿòñÿ «òîëüêî â ñåðäöàõ òåõ, êîòîðûå òðåâîæíî
îòêðûòû, â ìûñëÿõ, êîòîðûå âáèðàþò â ñåáÿ ýòó êîíöåïöèþ, êàê ñâåæèé
âîçäóõ»92.
Çàðàæåííîìó ðåâîëþöèîííûì ðîìàíòèçìîì ïîýòó ñóäüáà îòöà  íåêîãäà
«äåìîíà», ëàñòî÷êè «èíäèâèäóàëèçìà», ÷åëîâåêà ñ «íåçäåøíèìè ïîðûâàìè
è ñòðåìëåíèÿìè», íî ïðåçðåâøåãî èäåàëû þíîñòè è ñòàâøåãî ê êîíöó æèçíè
«èäåéíûì ïàòðèîòîì», ãîñóäàðñòâåííèêîì, ãëóáîêî âåðóþùèì ÷åëîâåêîì,
êàçàëàñü âîçìåçäèåì.

Summary
Sons are embodied in fathers:
development of interrelations of a father and a son Bloks
Key words: A.A. Blok, A.L. Blok, poet, law scholar, professor, Imperial University of Warsaw,
religious-philosophical meetings, orthodoxy, ideology.

The article is dedicated to the development of interrelations of a Great
Russian poet Alexander Alexandrovich Blok and his father Alexander Lvovich Blok  a talented international law scholar, philosopher, professor and
dean of the law faculty of Imperial University of Warsaw. In this work the
aspects of sons and fathers world view are being researched and revealed;
these aspects reflect the acute crisis of pre-revolutionary and revolutionary
period in Russia in the late XIX  early XX centuries.
89 À.À. Ñîáîëåâñêàÿ, Âîçìåçäèå, [â:] Ïîñëåäíèé ïîýò Èìïåðèè. 120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À.À. Áëîêà, ïîä ðåä. Þ.Ì. Îñèïîâà, Å.Ñ. Çîòîâîé, Ðîñòîâ í/Ä. 2001, ñ. 135.
90 Òàì æå, ñ. 132133.
91 Ïèñüìî À.À. Áëîêà Â.Â. Ðîçàíîâó 17 ôåâðàëÿ 1909 ã. Ïèñüìà 18981921, [â:] Ñîáðàíèå
ñî÷èíåíèé â øåñòè òîìàõ, ò. 6, Ëåíèíãðàä 1983, ñ. 160161.
92 Òàì æå, ñ. 161.
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Olga Alekseevna Skibina
Êàôåäðà òåîðèè è èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà
Áåëãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè, ýêîíîìèêè è ïðàâà

Ïðàâî â ïîíèìàíèè Ìèõàèëa Àíäðååâè÷a Ðåéñíåðà
Ââåäåíèå
Ìèõàèë Àíäðååâè÷ Ðåéñíåð (18681928 ãã.) ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó âèäíåéøèõ
ïðåäñòàâèòåëåé îòå÷åñòâåííîé ïðàâîâîé ìûñëè ìàðêñèñòñêîãî íàïðàâëåíèÿ.
Ïîëó÷èâ ñòåïåíü êàíäèäàòà ïðàâà â Âàðøàâñêîì óíèâåðñèòåòå, Ðåéñíåð
ïðåïîäàâàë ïðàâîâûå íàóêè â Íîâî-Àëåêñàíäðîâñêîì èíñòèòóòå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ëåñîâîäñòâà, Êèåâñêîì óíèâåðñèòåòå, áûë íàçíà÷åí ïðîôåññîðîì
ïðàâà Òîìñêîãî è Ïåòðîãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòîâ, Ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà. Ïîñëå îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè  ðåäàêòîð îòäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðàâà îòäåëà çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäïîëîæåíèé Êîìèññàðèàòà Þñòèöèè, îäèí èç
îñíîâàòåëåé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé (âïîñëåäñòâèè Êîììóíèñòè÷åñêîé) àêàäåìèè.
Ó÷åíûé ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè ïî ðàçðàáîòêå ïîëîæåíèé ïåðâîé
ñîâåòñêîé êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ 1918 ã., ñòàë àâòîðîì òåêñòà äåêðåòà îá îòäåëåíèè
öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà 1918 ã., åãî èäåè â îáëàñòè ðåâîëþöèîííîãî ïðàâîñîçíàíèÿ
òàêæå íàøëè îòðàæåíèå â äåêðåòå î ñóäå 1917 ã.
Ì. À. Ðåéñíåð ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì äîñòàòî÷íî îáøèðíîãî íàó÷íîãî íàñëåäèÿ íå
òîëüêî ïî òåîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà, íî è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè, ïñèõîàíàëèòèêè. Ôóíäàìåíòàëüíûìè ðàáîòàìè ñîâåòñêîãî ìûñëèòåëÿ â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé òåîðèè ñòàëè: Òåîðèÿ Ë.È. Ïåòðàæèöêîãî, ìàðêñèçì
è ñîöèàëüíàÿ èäåîëîãèÿ (1908), Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå îñíîâû. Ïîñîáèå
ê ëåêöèÿì ïî îáùåìó ó÷åíèþ î ãîñóäàðñòâå (÷àñòü I, 1911); Ãîñóäàðñòâî
è îáùåñòâî. Ãîñóäàðñòâåííûå ôîðìû (÷àñòè II, III, 1912); Èäåîëîãèÿ è ìåòîä
(÷àñòü I, 1918); Ãîñóäàðñòâî áóðæóàçèè è ÐÑÔÑÐ (1923); Ïðàâî, íàøå ïðàâî,
÷óæîå ïðàâî, îáùåå ïðàâî (1925) è äð. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íåñìîòðÿ íà âåëè÷èíóè
çíà÷èìîñòü âêëàäà â îòå÷åñòâåííóþ ïðàâîâóþ íàóêó, èìÿ ñîâåòñêîãî ó÷åíîãîþðèñòàñåãîäíÿ íå ïîëó÷èëîøèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â íàó÷íîé ñðåäå, à åãî
ïðàâîâûå èäåè äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ ôàêòè÷åñêè íå èçó÷åíû.
Â ðîññèéñêîé íàóêå èñòîðèè ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷åíèé íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îòñóòñòâóþò ìîíîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðàâîâûõ
âîççðåíèé Ì. À. Ðåéñíåðà. Âçãëÿäû ñîâåòñêîãî ïðàâîâåäà èçëîæåíû ëèøü
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â íåêîòîðûõ ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ ïî èñòîðèè ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷åíèé,
à òàêæå ïî òåîðèè è ôèëîñîôèè ïðàâà1. Îòäåëüíûå ñòîðîíû ïðàâîâîé êîíöåïöèè
Ðåéñíåðà îñâåùàëèñü Â.Ä. Çîðüêèíûì â êîíòåêñòå ïîçèòèâèñòñêîé òåîðèè ïðàâà2,
Å.Í. Ñàëûãèí êàñàëñÿ èäåé ñîâåòñêîãî ó÷åíîãî ïðè ðàññìîòðåíèè ñîöèàëüíîïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåîêðàòèè 3 , À.Ã. Õî÷îÿí ïðè èçó÷åíèè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ ïðàâîïîíèìàíèÿ â ñîâåòñêîé þðèäè÷åñêîé íàóêå4.
Íåïîñðåäñòâåííî ê ïðàâîâîé êîíöåïöèè Ì.À. Ðåéñíåðà îáðàùàëñÿ Â.À. Áà÷èíèí5
â ñâîåé îñòðîêðèòè÷åñêîé ñòàòüå Àâàíãàðäèñòñêîå ïðàâîâåäåíèå Ì.À. Ðåéñíåðà,
â êîòîðîé îáâèíèë ñîâåòñêîãî ó÷åíîãî â êðàéíåé êàòåãîðè÷íîñòè è «ðàäèêàëüíîì
òåîðåòè÷åñêîì àâàíòþðèçìå».
Ì.À. Ðåéñíåð, áåññïîðíî, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç çíà÷èìûõ è ÿðêèõ ôèãóð
ñîâåòñêîé ýïîõè, êîòîðîãî ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü èñòèííûì «ðîññèéñêèì
ìîäåðíèñòîì â òåîðèè ïðàâà». Åùå äî ðåâîëþöèè, îòâåðãíóâ ôîðìàëüíîäîãìàòè÷åñêèé ïîäõîä ê ïðàâó, ó÷åíûé çàíèìàëñÿ èññëåäîâàíèåì åãî
ïñèõîëîãè÷åñêîé è èäåîëîãè÷åñêîé ïðèðîäû. Òâîð÷åñêîå íàñëåäèå ìûñëèòåëÿñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåííîñòü íå òîëüêî êàê ÿðêèé îáðàçåö ñîâåòñêîé
ïðàâîâîé òåîðèè, íî è ñîäåðæèò ðÿä ãëóáîêèõ ìûñëåé è âûâîäîâ, íå ïîòåðÿâøèõ
ñâîåé àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîâðåìåííîé èñòîðèêî-ïðàâîâîé íàóêè.

Ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâèëîñü èññëåäîâàíèåïðàâîâîé êîíöåïöèè
Ì.À. Ðåéñíåðà, êîòîðîå äîëæíî õîòü â êàêîé-òî ìåðå âîñïîëíèòü óêàçàííûé
ïðîáåë â èñòîðèè è òåîðèè ïðàâà. Ìåòîäîëîãè÷åñêóþ îñíîâó èññëåäîâàíèÿ
ñîñòàâèëè àíàëèç, äèàëåêòè÷åñêèé, ñòðóêòóðíî-ñèñòåìíûé, äåñêðèïòèâíûé,
ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêèéè äðóãèå ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ.

Ðåçóëüòàòû
Åùå, áóäó÷è ìàãèñòðàíòîì Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà,ìîëîäîé ó÷åíûé Ðåéñíåð
ïûòàåòñÿ îòûñêàòü ñâîé ìåòîä â íàóêå è ïîä âëèÿíèåì ñâîèõ íàñòàâíèêîâ, ñíà÷àëà
1

È.À. Èñàåâ, Í.Ì. Çîëîòóõèíà, Èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷åíèé Ðîññèè: Ó÷åáíèê,
2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì. Þðèñòú, Ìîñêâà 2003, 415 ñ.; Î. Ý. Ëåéñò, Ñóùíîñòü ïðàâà. Ïðîáëåìû
òåîðèè è ôèëîñîôèè ïðàâà, ïîä ðåä. Â.À. Òîìñèíîâà, Çåðöàëî, Ìîñêâà 2008, 452 ñ.; Èñòîðèÿ
ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷åíèé: ó÷åáíèê, ïîä îáù. ðåä. Î. Â. Ìàðòûøèíà, Íîðìà, Ìîñêâà 2008, 912 ñ.
2 Â.Ä. Çîðüêèí, Ïîçèòèâèñòñêàÿ òåîðèÿ ïðàâà â Ðîññèè, Èçä. ÌÃÓ, Ìîñêâà 1978, 270 ñ.
3 Å.Í. Ñàëûãèí, Òåîêðàòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî, Öåíòð êîíñòèòóöèîííûõ èññëåäîâàíèé ÌÎÍÔ,
Ìîñêâà 1999, 128 ñ.
4 À.Ã. Õî÷îÿí, Ðàçâèòèå èäåé ïñèõîëîãè÷åñêîé øêîëû ïðàâà â òðóäàõ Ì.À. Ðåéñíåðà
è ß.Ì. Ìàãàçèíåðà, «Ïðàâî è ãîñóäàðñòâî» 2008, ¹ 9, ñ. 132135.
5 Â.À. Áà÷èíèí, Àâàíãàðäèñòñêîå ïðàâîâåäåíèå Ì. À. Ðåéñíåðà, «Ïðàâîâåäåíèå» 2006, ¹ 5,
ñ. 169183.
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Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Òðóáåöêîãî, à çàòåì ïðîôåññîðà Ãåéäåëüáåðãñêîãî
óíèâåðñèòåòà Ãåîðãà Åëëèíåêà, äåëàåò âûáîð â ïîëüçó ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà ê òåîðèè ïðàâà. Îí óâëåêàåòñÿ ñîöèîëîãèåé ïðàâà,
çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìàìè ïðàâîñîçíàíèÿ è ïðàâîâîé èäåîëîãèè, à, âïîñëåäñòâèè,
ïîääàâøèñü âëèÿíèþ «ðåâîëþöèîííîé èäåè» è óâëåêøèñü íàó÷íîé òåîðèåé
ñîöèàëèçìà, ðàçâèâàåò ñîáñòâåííóþ ïñèõîñîöèîëîãèçèðîâàííóþ ïðàâîâóþ
òåîðèþ íà áàçå ìàðêñèñòñêîé äîêòðèíû.
Ðàçäåëÿÿ â öåëîì îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ìàðêñèçìà, â òîì ÷èñëå
î íàäñòðîå÷íîì õàðàêòåðå ïðàâà è åãî îáóñëîâëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêèìè
îòíîøåíèÿìè, Ðåéñíåð êðèòèêóåò ìàðêñèñòñêóþ òåîðèþ çà «áåññèñòåìíîñòü
è îòðûâî÷íîñòü» ïðàâîâîãî ó÷åíèÿ. Ïî ìíåíèþ ó÷åíîãî, ìàðêñèñòñêàÿ äîêòðèíà
ÿâëÿëàñü ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàííîé òîëüêî â îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè,
à ñîöèîëîãèÿ è ïðàâîâàÿ òåîðèÿ îñòàëèñü íåçàâåðøåííûìè è òðåáîâàëè
äàëüíåéøåé äîðàáîòêè. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâåííûì íåäîñòàòêîì ìàðêñèçìà äëÿ
Ðåéñíåðà ÿâëÿåòñÿ åãî îãðàíè÷åíèå ïîíÿòèÿ ïðàâà ïðèçíàêàìè êëàññîâîñòè
è ïðèíóäèòåëüíîñòè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ó÷åíîãî ýòî ñóæàåò îïðåäåëåíèå ïðàâà äî
îãðàíè÷åííîãî â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè ïîíÿòèÿ ïðàâà, ñâîéñòâåííîãî
èñêëþ÷èòåëüíî êëàññîâîìó îáùåñòâó ñ ðàçâèòûì ãîñóäàðñòâåííûì àïïàðàòîì.
Ïðàâîâûå íàäñòðîéêè, ñ÷èòàåò Ðåéñíåð, ñóùåñòâîâàëè è íà áîëåå ðàííåì ýòàïå
èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îíè ïðèñóùè íå òîëüêî «íåñîâåðøåííûì êëàññîâûì
îáðàçîâàíèÿì ïîëóãîñóäàðñòâåííîãî òèïà», íî è «äîãîñóäàðñòâåííîìó îáùåñòâó
ñ åãî ðîäîâûìè ïîðÿäêàìè».
«Ïðàâîì äåëàåò ïðàâî,  ïèøåò Ì. À. Ðåéñíåð,  âîâñå íå ãîñóäàðñòâåííîå
ïðèíóæäåíèå èëè êëàññîâûé èíòåðåñ ãîñïîäñòâóþùåãî êëàññà â ïðîòèâîïîëîæíîñòü õàîñó, ãðàáåæàì è íàñèëèÿì. Íî â îñíîâå ïðàâà ëåæèò íå÷òî
ñîâåðøåííî èíîå, ÷òî ïðèñóùå åìó íà ïðîòÿæåíèè âñåõ âåêîâ, íà÷èíàÿ îò
ïåðâîáûòíûõ âðåìåí è ðîäîâîãî áûòà»6. ßâëåíèÿ ïåðâîáûòíîãî ïðàâà, îòìå÷àåò
Ðåéñíåð, òàêæå îòëè÷àþòñÿ ïðèíóäèòåëüíûì õàðàêòåðîì, íî ýòî ïðèíóæäåíèå
ëèøåíî ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà è êëàññîâîãî èíòåðåñà ãîñïîäñòâóþùåãî
êëàññà.
Ê ðàííèì ïðàâîâûì ïðîÿâëåíèÿì Ðåéñíåð îòíîñèò ïðàâî «êðîâíîé ìåñòè»
ó äðåâíèõ ïëåìåííûõ íàðîäîâ, ïðàâî «÷àñòíîé âîéíû» ïðîòèâ îáèä÷èêà
â äðåâíåì àíãëî-ñàêñîíñêîì ïðàâå, ïåðâîáûòíîå óãîëîâíîå ïðàâî ó íàðîäîâ
àðèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, «ñàìîñóä ðîäîâ» ó êàâêàçñêèõ íàðîäîâ è ïðî÷.
Íàçâàííûå ïðîÿâëåíèÿ ïðàâîâîé æèçíè îòëè÷àþòñÿ íåóñòóï÷èâûì, ðèãèäíûì
õàðàêòåðîì, à òàêæå «ñàìîóïðàâíûì» è ñóäåáíûì îñóùåñòâëåíèåì ïðàâà,
ïðèìåðîì êîòîðîãî âûñòóïàåò «ñóäåáíûé ïîåäèíîê». Îñîáåííî îñòðî ÷åðòû
ïðàâîâîé èäåîëîãèè ïðîÿâëÿþòñÿ â ÷àñòíûõ âîéíàõ è ðîäîâîé ìåñòè. Çäåñü
«ïðàâî,  îòìå÷àåò ó÷åíûé,  î÷åíü âåðíî ñèìâîëèçèðóåòñÿ âåñàìè, îáå ÷àøêè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè. Êàæäàÿ ñòîðîíà, ïîñêîëüêó îíà
6
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çàìêíóòà ñàìà â ñåáå, âîññòàíàâëèâàåò ñâîå ïðàâî â ïîëíîé ìåðå ïðè ïîìîùè
ìåñòè è ñ÷èòàåò ñåáÿ óäîâëåòâîðåííîé. Àêò ìåñòè âìåñòå ñ òåì ñòðîãî
ìàòåìàòè÷åí, ïîñòðîåí íà ïðèíöèïå ðàâåíñòâà è òðåáóåò îêî çà îêî è çóá çà çóá.
Äðóãàÿ ñòîðîíà, äåéñòâóÿ â ïðåäåëàõ ñòîëü æå çàìêíóòîé ïðàâîâîé èäåîëîãèè,
îñóùåñòâëÿåò ïðàâî ïî òîìó æå ïðèíöèïó è â òåõ æå ñàìûõ ðàçìåðàõ. [...]
Ñîáëþäåíèå ìàòåìàòè÷åñêîãî ðàâåíñòâà íèãäå íå âûñòóïàåò áîëåå ÿðêî, ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ñòîëü æå îò÷åòëèâî îáíàðóæèâàåòñÿ çäåñü è ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü
äâóõ ïðàâîâûõ êðèòåðèåâ. Äâå çàìêíóòûõ ïðàâîâûõ ñèñòåìû â äàííîì ñëó÷àå
ïðîèçâîäÿò êàæäàÿ ñîâåðøåííî òàêîå æå äåéñòâèå ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîé, êàê
ïîñëåäíÿÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïåðâîé, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, äåéñòâèå íå òîëüêî
ðàâíî ïðîòèâîäåéñòâèþ, íî è ïðîòèâîïîëîæíî, à ïîòîìó ïðîèçâîäèò
è êîëè÷åñòâåííî îäèíàêîâîå ìåõàíè÷åñêîå ðàçäðàæåíèå â òîì è äðóãîì êîëëåêòèâå, êîòîðûå ïîýòîìó íèêàê íå ìîãóò ïðèéòè â ðàâíîâåñèå»7.
Â îòëè÷èå îò áîðüáû çà ïðàâî ýêîíîìè÷åñêàÿ áîðüáà, íåçàâèñèìî îò îñòðîòû
õîçÿéñòâåííûõ èíòåðåñîâ, âñåãäà çàêàí÷èâàåòñÿ êîìïðîìèññîì, ñòîðîíû èäóò
äðóã äðóãó íà óñòóïêè, îñíîâûâàÿñü íà öåëåñîîáðàçíîñòè è çàêëþ÷àÿ
ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð èëè ñîãëàøåíèå. Áîðüáà çà ïðàâî, ïîä÷åðêèâàåò
Ðåéñíåð, íàïðîòèâ, íå äàåò ðàçðåøåíèÿ ñïîðà äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò íàéäåíà
êàêàÿ-òî íîâàÿ, áîëåå âûñøàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ ïðàâîâàÿ ôîðìà, êîòîðàÿ èñêóññòâåííûì îáðàçîì óñòàíîâèò ìåæäó ñïîðÿùèìè ñòîðîíàìè èäåîëîãè÷åñêóþ
îáùíîñòü. «Ñïîð ìåæäó äâóìÿ çàìêíóòûìè è íåïðèìèðèìûìè ïðàâàìè,
 ïèøåò Ðåéñíåð,  çàâåðøàåòñÿ òåì, ÷òî êàêîå-òî âûñøåå ïðàâîâîå ñóæäåíèå
ïðèâëåêàåò ê äåëó íîâûå ïðàâîâûå öåííîñòè, ñîçäàåò áëàãîäàðÿ èì íîâûé æå
ýêâèâàëåíò, èëè åäèíèöû âîçìåùåíèÿ è ïðîèçâîäèò àêò óðàâíîâåøåíèÿ,
îáëàäàþùèé ñâîéñòâàìè áåññïîðíîãî è îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ»8.
Ïðàâî, ïî ñëîâàì Ðåéñíåðà, âîçíèêàåò âïåðâûå êàê ìåæäóðîäîâîå åùå
â äîêëàññîâîì îáùåñòâå. Îíî ñòðîèòüñÿ íà íà÷àëàõ êðîâíîé ìåñòè è íàïðàâëåíî
íà ñîõðàíåíèå öåëîñòíîñòè ðîäà, íà îáåñïå÷åíèå «íåïðèêîñíîâåííîñòè îáëàñòåé
âëàäåíèÿ» ðîäà ñî ñòîðîíû îñòàëüíûõ ðîäîâûõ ãðóïï. Ðîä, ïî ìíåíèþ Ðåéñíåðà,
åñòü ïåðâîíà÷àëüíàÿ ÿ÷åéêà ïðàâîâîé çàùèòû, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé
îïðåäåëåííóþ «çàìêíóòóþ» ñðåäó, ÷ëåíû êîòîðîé îáúåäèíåíû ìåæäó ñîáîé
âçàèìíîé ïîðóêîé êðîâíîé ìåñòè. Âî âíåøíèõ îòíîøåíèÿõ ïðè îòñóòñòâèè
õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé, îòìå÷àåò ó÷åíûé, ðîä ïðîòèâîñòîèò äðóãèì ðîäàì
è ðàçðåøàåò âîçíèêàþùèå ñïîðû è êîíôëèêòû êàê íåêàÿ åäèíàÿ è íåçàâèñèìàÿ
ñòðóêòóðà. Âíóòðèðîäîâûå îòíîøåíèÿ, íàïðîòèâ, íå îòëè÷àþòñÿ ïðàâîâîé
çàùèòîé è ñòðîÿòñÿ íà íà÷àëàõ ïåðâîáûòíîé íðàâñòâåííîñòè. Âíóòðè ðîäà ïðàâà
íå ñóùåñòâóåò, ïîä÷åðêèâàåò Ðåéñíåð, ïîòîìó êàê çäåñü â óñëîâèÿõ ïåðâîáûòíîãî
êîììóíèçìà ðàâåíñòâî âîïëîùàåòñÿ â ñâîåé íàèáîëåå ïîëíîé è ñîâåðøåííîé
ôîðìå.
Ðàçâèòèå ïðàâà, ñ÷èòàåò ó÷åíûé, ïðîèñõîäèëî ïàðàëëåëüíî ñ ðàçâèòèåì
õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé. Ðàçäåëåíèå òðóäà è ïîñòåïåííîå ðàñøèðåíèå îáìåíà
7
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â èòîãå ïðèâîäÿò ê ñîöèàëüíîìó ðàññëîåíèþ è ðàçëîæåíèþ ðîäîâîãî ñòðîÿ.
À, ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, óñëîæíÿåò è ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ.
Ñëåäóþùåé ñòóïåíüþ â ðàçâèòèè ïðàâà, âûäåëÿåìîé Ðåéñíåðîì, ïîñëå
êðîâíîé ðîäîâîé ìåñòè ñòàëî ïîÿâëåíèå òàê íàçûâàåìûõ «ïîñðåäíèêîâ èëè
òðåòåéñêèõ ñóäåé». Òðåòåéñêèé ñóä ñòàë ïåðâûì àïïàðàòîì íå òîëüêî äëÿ
çàêðåïëåíèÿ, íî è òîëêîâàíèÿ ïðàâà, îí ñûãðàë èñêëþ÷èòåëüíóþ ðîëü â ñîçäàíèè
è ðàçâèòèè òâåðäîé ìåæäóðîäîâîé ïðàâîâîé èäåîëîãèè, îïèðàÿñü ïðè ýòîì ëèøü
íà ñâîáîäíûé àâòîðèòåò è ñëîæèâøèåñÿ îáû÷àè. Ìåæäóðîäîâîå òðåòåéñêîå
ïðàâî, ïîä÷åðêèâàåò Ì. À. Ðåéñíåð, ïîëîæèëî êîíåö êðîâíîé ìåñòè è ñóìåëî
ñîçäàòü îáùóþ ïðàâîâóþ èäåîëîãèþ, êîòîðîé ïåðâîíà÷àëüíî áåç ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîäåéñòâèÿ ñâîáîäíî è äîáðîâîëüíî ïîä÷èíèëèñü áîðþùèåñÿ çà ïðàâî ñòîðîíû.
Ïîñðåäíèêè èëè òðåòåéñêèå ñóäüè ïðè îòïðàâëåíèè ïðàâîñóäèÿ
ðóêîâîäñòâîâàëèñü íå èíòåðåñàìè ñòîðîí, à «ñòðîãîé ñîðàçìåðíîñòüþ íàðóøåíèÿ
ïðàâà è åãî âîññòàíîâëåíèÿ». Òðåòåéñêîå ïðàâî íå áûëî çàèíòåðåñîâàíî
â õîçÿéñòâåííûõ óñïåõàõ ñïîðÿùèõ, à áûëî íàïðàâëåíî èñêëþ÷èòåëüíî íà
ïðåêðàùåíèå ñïîðà ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ ôîðìàëüíîãî ðàâåíñòâà íà ïðèíöèïàõ
ñïðàâåäëèâîñòè.
Íîâûé ýòàï â ðàçâèòèè ïðàâîâîé ôîðìû áûë îáóñëîâëåí äàëüíåéøåé
õîçÿéñòâåííîé ýâîëþöèåé è, ïîñëåäîâàâøåé çà íåé, ñîöèàëüíî-êëàññîâîé
ãðàäàöèåé. Ñ âîçíèêíîâåíèåì êëàññîâîãî îáùåñòâà ìåíÿåòñÿ è ïðàâîâàÿ
ñòðóêòóðà, ïðàâî ðàñêàëûâàåòñÿ íà «îòäåëüíûå èäåîëîãè÷åñêèå ñèñòåìû
êëàññîâûõ ãðóïï», êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïîëó÷àåò ñâîå ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàçâèòèå.
Óæå â ñîñëîâíîì îáùåñòâå, îòìå÷àåò Ðåéñíåð, ñóùåñòâóåò ñòîëüêî ïðàâîâûõ
ïîñòðîåíèé, ñêîëüêî èìååòñÿ ñîñëîâèé. «Êàñòà æðåöîâ,  ïðèâîäèò ïðèìåð
Ðåéñíåð,  îðãàíèçóåò ïðàâî ñîâåðøåííî ñâîåîáðàçíîãî òèïà è îáîñíîâûâàåò åãî
íà çàêîíå. Ñîñëîâèå âîèíîâ è çåìëåâëàäåëüöåâ îëèöåòâîðÿåò ïðàâî ìå÷à â ñèñòåìó êóëà÷íîãî ïðàâà, ãäå âûñî÷àéøèì ìåðèëîì ñïðàâåäëèâîñòè ñòàíîâèòñÿ
ñèëà, è ïðàâî òàêèì îáðàçîì íåïîñðåäñòâåííî ñëåäóåò çà ìîùüþ îòäåëüíûõ
êëàññîâûõ îáðàçîâàíèé, â ÷àñòíîñòè îñâÿùàåò âëàñòü âîîðóæåííîãî çåìëåâëàäåíèÿ.
Ãîðîäñêîå íàñåëåíèå, íåñìîòðÿ íà âñþ ñâÿçàííîñòü ñâîèõ îòíîøåíèé, î÷åíü ðàíî
ïåðåõîäèò ê ïîëüçîâàíèþ ðèìñêèì ïðàâîì, êàê åñòåñòâåííûì ïðàâîì òîðãîâîãî
îáîðîòà è ãîðîäñêîé ýêîíîìèè. Êðåñòüÿíñòâî ïðîâîçãëàøàåò â ñâîåì ïðàâå
çåìåëüíûé êîììóíèçì, è òðóäîâîå ïðàâî íà çåìëþ ñ åãî îáðûâêàìè ëîæèòñÿ, êàê
ôóíäàìåíò, â îñíîâó êðåïîñòíè÷åñêîãî îáùåñòâà. Íà èñõîäå ñðåäíèõ âåêîâ ìû
âñòðå÷àåì íà÷àòêè ïðàâà ïðîìûøëåííîãî òðóäà â âèäå ïðàâà ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ,
ïîäìàñòåðüåâ è ó÷åíèêîâ íà îïðåäåëåííûå åãî óñëîâèÿ è âîçíàãðàæäåíèÿ»9.
Ïðàâîâûå ïîñòðîåíèÿ ôåîäàëèçìà, ñ÷èòàåò Ðåéñíåð, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
êëàññè÷åñêèé ïðèìåð ðîæäåíèÿ êëàññîâîãî ïðàâà, «íàñûùåíèÿ ïðàâà êëàññîâûì
èíòåðåñîì». «Êàê èçâåñòíî,  ïðèâîäèò ïðèìåð Ðåéñíåð,  ñðåäíåâåêîâûå ñåéìû,
ïàðëàìåíòû, ãåíåðàëüíûå øòàòû èëè çåìñêèå ñîáîðû áûëè âûðàæåíèåì
èíòåðåñîâ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ, èìåííî íà ïðàâîâîé ïî÷âå. Ñàìè êëàññû
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âûñòóïàëè â ñòðîãîé þðèäè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ñîñëîâíûõ ïðàâ è ïðèâèëåãèé.
Ïðèíàäëåæíîñòü ê êàæäîìó ñîñëîâèþ è íàñëåäñòâåííàÿ ïåðåäà÷à ñîñëîâíûõ ïðàâ
áûëè, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñâÿçàíû ñ ìåñòîì â õîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå,
à ñ äðóãîé, ñòðîãî îïðåäåëåíû îáû÷àåì â îáùåé èåðàðõèè äðóã íàä äðóãîì
âîçâûøàþùèõñÿ ïðàâîâûõ êîðïîðàöèé»10.
Ñ ïîÿâëåíèåì êëàññîâîãî ðàññëîåíèÿ èçìåíÿåòñÿ è ñîäåðæàíèå ïðàâîâîé
«ôîðìóëû ñïðàâåäëèâîñòè». Åñëè â îñíîâå ïåðâîáûòíîãî è òðåòåéñêîãî ïðàâà
ëåæàë çàêîí ïðÿìîé ñïðàâåäëèâîñòè, ïîíèìàåìîé êàê «òðåáîâàíèå ðàâåíñòâà
â ïåðâè÷íîé ôîðìå ìàòåðèàëüíîé êîìïåíñàöèè», òî ñ âîçíèêíîâåíèåì êëàññîâîãî
îáùåñòâà ðàâåíñòâî ïî ñïðàâåäëèâîñòè, ëåæàùåå â îñíîâå ïðàâà, çàìåíÿåòñÿ
ïðîïîðöèîíàëüíûì îòíîøåíèåì. Òàê ïðàâî ñòàíîâèòñÿ áîëåå ñëîæíûì è ãèáêèì,
ñïîñîáíûì ó÷èòûâàòü èíòåðåñû îòäåëüíûõ îáùåñòâåííûõ ãðóïï è êëàññîâ.
Ïðîïîðöèîíàëüíàÿ «ôîðìóëà ñïðàâåäëèâîñòè» óæå äîïóñêàåò «çàìåíó ðàâåíñòâà
íåðàâåíñòâîì, íî ïðè óñëîâèÿõ ñâåäåíèÿ ýòîãî íåðàâåíñòâà ê îäíîìó îáùåìó
äåëèòåëþ è òî÷íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ èçâåñòíûõ áëàã, ñîîáðàçíî ïðîïîðöèè
èìåþùèõñÿ äîñòîèíñòâ»11. «Ïðàâî, êàê èäåîëîãè÷åñêàÿ ôîðìà,  ïèøåò Ðåéñíåð,
 èìåííî ïîòîìó îêàçàëîñü ïðèãîäíûì äëÿ âåêîâîãî ðàçâèòèÿ, ÷òî îíî ïîäìåíèëî
îäíî ðàâåíñòâî äðóãèì, è [...] îêàçàëîñü ñïîñîáíûì ê íåîáû÷íî ïåñòðîé
ôàáðèêàöèè âñåâîçìîæíûõ íåðàâåíñòâ ïîä êðîâîì ñïðàâåäëèâîãî ðàâåíñòâà»12.
Ðåçêîå îáùåñòâåííîå íåðàâåíñòâî ôåîäàëüíîãî ñòðîÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
îòìå÷àåò ó÷åíûé, ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíóþ ïî÷âó äëÿ áîðüáû çà âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîãî ïðàâà, íî, ñ äðóãîé, îáëåêàåò â ïðàâîâóþ ôîðìó óãíåòåíèå
è ýêñïëóàòàöèþ. Îñíîâíîé ÷åðòîé ôåîäàëüíîãî ñòðîÿ, ïîä÷åðêèâàåò ó÷åíûé,
ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîå ïðîòèâîáîðñòâî ìåæäó ýêñïëóàòàòîðàìè è ýêñïëóàòèðóåìûìè,
êîòîðîå âûëèâàåòñÿ â ìàññîâûå êðåñòüÿíñêèå âîññòàíèÿ è âîéíû. Òðåáîâàíèÿ
âîññòàâøèõ, ïî ñëîâàì ìûñëèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÿðêèé ïðèìåð ðîæäåíèÿ
êëàññîâîãî ïðàâà ýêñïëóàòèðóåìîãî êðåñòüÿíñòâà èç ãëóáèí íàðîäíîãî ñîçíàíèÿ
ïîä çíàìåíåì ïîïðàííîé ñïðàâåäëèâîñòè. «Òðåáîâàíèÿ âîññòàâøèõ [...] ïðè
âîññòàíèÿõ âåíãåðñêèõ, ÷åøñêèõ, ôðàíöóçñêèõ, èòàëüÿíñêèõ, ãåðìàíñêèõ è ðóññêèõ êðåñòüÿí,  ïèøåò Ì. À. Ðåéñíåð,  âñå íîñÿò îäèíàêîâûé õàðàêòåð è âìåñòå
ñ òåì äàþò íàì òèïè÷íûé îáðàçåö ïîñòðîåíèÿ êëàññîâîãî ïðàâà. Îíî çäåñü
îòíþäü íå âûðàæåíî ãîñïîäñòâóþùèì êëàññîì. Íàîáîðîò, îíî ôîðìóëèðóåòñÿ
êëàññîì óãíåòåííûì è ïðèòîì íà îñíîâàíèè åãî âåêàìè ñëîæèâøèõñÿ ïðàâ.
Â îñíîâå ëåæàò çäåñü îñòàòêè îáùèííîãî êîììóíèçìà è ñîçíàíèÿ ñâîåãî
ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ â îáùåé èåðàðõèè ôåîäàëüíûõ êëàññîâ»13.
Â îòëè÷èå îò ìàðêñèçìà, ñâîäÿùåãî ïðàâî ê âîëå ãîñïîäñòâóþùåãî êëàññà,
äëÿ Ðåéñíåðà, ïðàâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïðîìèññ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïï. Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííóþ âûãîäíîñòü ïðàâîâîé èäåîëîãèè äëÿ èíòåðåñîâ
ãîñïîäñòâóþùèõ êëàññîâ, óòâåðæäàåò ó÷åíûé, ïðàâî íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
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ïðàâîì ýòèõ ãîñïîäñòâóþùèõ êëàññîâ, åìó «ñâîéñòâåííà èçâåñòíàÿ ïðèìèðÿþùàÿ,
êîìïðîìèññíàÿ ôóíêöèÿ», ïðàâî «íåìûñëèìî áåç èçâåñòíîé, õîòÿ áû ìèíèìàëüíîé, óñòóïêè ñëàáåéøåé ñòîðîíå»14.
Ïðè ôåîäàëèçìå, ïîä÷åðêèâàåò Ðåéñíåð, ïðàâî âïåðâûå ñôîðìèðîâàëîñü êàê
êëàññîâîå, êîãäà êàæäûé îòäåëüíûé êëàññ èëè îáùåñòâåííàÿ ãðóïïà ñìîãëè
ñîçäàòü ñâîå ñîáñòâåííîå ïðàâî, âûðàæàþùåå èíòåðåñû äàííîé ãðóïïû èëè
äàííîãî êëàññà. Â äàëüíåéøåì, â ïðîöåññå âçàèìíîé áîðüáû îáùåñòâåííûõ ñèë,
òðåáîâàíèÿ êëàññîâîãî ïðàâà âèäîèçìåíÿþòñÿ èëè ñîêðàùàþòñÿ ïîä äàâëåíèåì
ïðàâà áîëåå ñèëüíîãî è âðàæäåáíîãî êëàññà. Â îòëè÷èå îò ïåðâîáûòíîãî ñòðîÿ
îïðåäåëåííûé óðîâåíü õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ïðè ôåîäàëèçìå äàåò âîçìîæíîñòü
ïóòåì âçàèìíûõ óñòóïîê âûðàáîòàòü íåêîòîðîå îáùåå ïðàâî, êîòîðîå äàæå
ïîáåæäåííîé ñòîðîíå «îñòàâëÿåò õîòÿ áû ìèíèìóì ïðàâîâîãî ïðèçíàíèÿ»,
à òàêæå «ãàðàíòèðóåò õîòÿ áû ïåðâóþ ñòóïåíü â ñîöèàëüíîé ïðîïîðöèè
ñïðàâåäëèâîñòè». Îáùåå ïðàâî, îòìå÷àåò Ðåéñíåð, âñåãäà åñòü ðåçóëüòàò
êîìïðîìèññà ýòèõ îòäåëüíûõ êëàññîâûõ ïðàâ, ïðè÷åì ýòîò êîìïðîìèññ
â êëàññîâîì îáùåñòâå âñåãäà áóäåò ñêëîíÿòüñÿ â ñòðîíó íàèáîëåå ñèëüíîé êëàññîâîé
ãðóïïû. Îáùåå ïðàâî ôåîäàëèçìà íàõîäèò ñâîå âûðàæåíèå, óæå íå â ñóäåáíîì
ðåøåíèè êàê ýòî áûëî ðàíåå, à â äîãîâîðå, êîòîðûé «ïðèíèìàåòñÿ êàê ôîðìà
êîìïðîìèññà ìåæäó âñå ðàñòóùèìè êëàññîâûìè ãðóïïèðîâêàìè è ïðè
óñòàíîâëåíèè îïðåäåëåííîãî êëàññîâîãî ãíåòà»15. «Ïîñêîëüêó ñóùåñòâóþò
ðàçëè÷íûå êëàññîâûå èíòåðåñû,  ïèøåò Ðåéñíåð,  ïîñòîëüêó æå ïðè ïðàâîâîé
îðãàíèçàöèè îáùåñòâà èìåþòñÿ è ðàçëè÷íûå ñèñòåìû ïðàâà, èç êîòîðûõ êàæäàÿ
íîñèò ñòðîãî êëàññîâûé õàðàêòåð. [...] È åñëè ìû ïîïðîáóåì âçÿòü ëþáóþ ñèñòåìó
ñàìîãî, êàçàëîñü áû, åäèíîãî ïðàâà, ïî ñóùåñòâó ìû íàéäåì íå ÷òî èíîå, êàê
ðàçðåç ãëóáîêîãî ãåîëîãè÷åñêîãî ïëàñòà, ãäå îòäåëüíûå ïðàâîâûå èäåîëîãèè
òÿíóòñÿ îäíà íàä äðóãîé â ïðè÷óäëèâîé êàðòèíå èçëîìîâ è íàñëîåíèé. Â ñàìîì
íèçó òîíêàÿ, êîå-ãäå ðàñøèðÿþùàÿñÿ ëèíèÿ êðåñòüÿíñêîãî ïðàâà, ñäàâëåííàÿ
è ïðîðåçàííàÿ ñëîåì äâîðÿíñêîãî ïðàâà. Íàä êëàññîâîé ïðîñëîéêîé òðóäîâîãî
ïðàâà ìîùíûé ïëàñò ïðàâà ïðåäïðèíèìàòåëåé è êàïèòàëèñòîâ, êîòîðûé
äåôîðìèðóåò ëèíèþ òðóäà. Íî â îáùåì è öåëîì ïåñòðûé è ïðîòèâîðå÷èâûé
êîìïðîìèññ  æèâîå îòðàæåíèå êëàññîâûõ ïðîòèâîðå÷èé â èäåîëîãè÷åñêîé
ôîðìå êàæóùåãîñÿ ïðèìèðåíèÿ ïîä êðîâîì îáùåé ñïðàâåäëèâîñòè»16.
Ñëåäóþùèé ýòàï â ðàçâèòèè ïðàâîâîé ôîðìû, ïî Ðåéñíåðó, áûë ñâÿçàí
ñ ðàçâèòèåì êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ñ íàñòóïëåíèåì êàïèòàëèçìà,
îòìå÷àåò ó÷åíûé, ôåîäàëüíî-âîò÷èííîå ïðàâî ïîñòåïåííî òðàíñôîðìèðîâàëîñü
â îäèí èç îòäåëîâ îáùåáóðæóàçíîãî ïðàâà, ðåãóëèðóþùåãî âîïðîñû çåìåëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Êðåñòüÿíñêîå ïðàâî òàêæå âîøëî â êà÷åñòâå îäíîãî èç ýëåìåíòîâ
â îáùèé áóðæóàçíûé ïðàâîïîðÿäîê, îíî ñî÷åòàëî â ñåáå «ñòàðûå êîììóíèñòè÷åñêèå ïîðÿäêè», ïðàâî êîîïåðàöèé, îáû÷íîå ïðàâî è «îñòàòêè áûëîãî
êðåñòüÿíñêîãî ïðàâà». Âûñøóþ ñòóïåíü â ïðàâîâîé ãðàäàöèè êàïèòàëèñòè÷åñêîãî
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îáùåñòâà çàíÿëî «åñòåñòâåííîå» ãðàæäàíñêîå ïðàâî áóðæóàçèè, îõâàòûâàþùåå
ñîáîé áîëüøóþ ÷àñòü ïðàâîîòíîøåíèé, â òîì ÷èñëå òîðãîâîãî, ôèíàíñîâîãî,
ïðîìûøëåííîãî êàïèòàëà.
Ðàçâèòèå ïðàâîâîé ôîðìû ïî Ðåéñíåðó ñîîòâåòñòâóåò ðàçâèòèþ îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôîðìàöèé, âûäåëÿåìûõ Ê. Ìàðêñîì. Ñ íàñòóïëåíèåì ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà äîìèíèðóþùèì â îáùåì ïðàâîïîðÿäêå ñòàíåò êëàññîâîå ïðàâî
ïðîëåòàðèàòà. Îíî áóäåò âîïëîùåíî â äâóõ âûðàæåíèÿõ  ïðàâî ïðîëåòàðèàòà êàê
êîëëåêòèâíîãî ñîáñòâåííèêà íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà è ïðàâî ïðîëåòàðèàòà êàê
íîñèòåëÿ òðóäîâîé ñèëû.Âòîðóþ ñòóïåíü â ñîöèàëèñòè÷åñêîì ïðàâîïîðÿäêå
Ðåéñíåð îòâîäèò êðåñòüÿíñêîìó êëàññîâîìó ïðàâó, êîòîðîå â êàêîé-òî ñòåïåíè
äîëæíî áóäåò âîñêðåñèòü ïðèíöèïû ïåðâîíà÷àëüíîãî çåìåëüíîãî êîììóíèçìà.Êëàññîâîå ïðàâî áóðæóàçèè ïðèìåò îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð è âîéäåò
â ñîöèàëèñòè÷åñêèé ïðàâîïîðÿäîê íà óñëîâèÿõ òåðïèìîñòè è êîìïðîìèññà.
Ïðè ðàññìîòðåíèè ðàçëè÷íûõ èñòîðè÷åñêèõ òèïîâ ïðàâîâîé ôîðìû,
âûäåëÿåìûõ Ì. À. Ðåéñíåðîì, ìîæíî îòìåòèòü èõ îáùèå ÷åðòû, ñîîòâåòñòâåííî,
ÿâëÿþùèåñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè ïðàâà â åãî ïîíèìàíèè.
Âî-ïåðâûõ, ïðàâî â ó÷åíèè Ì.À. Ðåéñíåðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èäåîëîãè÷åñêóþ
íàäñòðîéêó íàä ýêîíîìè÷åñêèì áàçèñîì, îíî åñòü «ðåçóëüòàò õîçÿéñòâåííûõ,
à â ÷àñòíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé»17. «Ðåàëüíîñòü ïðàâó,  ïîä÷åðêèâàåò
ó÷åíûé,  ïðèäàåò åãî ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà, êîòîðàÿ íåîáõîäèìî îáóñëîâëèâàåò
òó èëè èíóþ åãî ôîðìó»18. «Ãäå íåò õîçÿéñòâà,  ïèøåò Ðåéñíåð,  íåò è ïðàâà,
è â ðîäîâîì îáùåñòâå îíî ñêëàäûâàåòñÿ ëèøü ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó òàì
õîçÿéñòâåííàÿ êîíêóðåíöèÿ îòäåëüíûõ ðîäîâ äàåò íàì ñîîòâåòñòâåííûå ìåæäóðîäîâûå ñòîëêíîâåíèÿ. Õîçÿéñòâåííàÿ îñíîâà ïðàâà â êëàññîâîì îáùåñòâå íå
ïîäëåæèò íèêàêîìó ñîìíåíèþ, èáî çäåñü êàæäûé êëàññ ñòðîèò ñâîå ïðàâî íà
îñíîâå ñâîåãî ïîëîæåíèÿ â ïðîèçâîäñòâå è îáìåíå, à îáùèé ïðàâîïîðÿäîê îòðàæàåò íà ñåáå ÷åðòû òîé ôîðìû ïðîèçâîäñòâà, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü îïðåäåëÿåò
êëàññîâûé ïîðÿäîê. Òî æå ìû äîëæíû çàìåòèòü è îòíîñèòåëüíî ãðÿäóùåãî
êîììóíèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà, ïðåäâåñòíèêîì êîåãî ñëóæèò ñîâðåìåííûé
Ñîâåòñêèé è ñîöèàëèñòè÷åñêèé ñòðîé: ïðàâî çäåñü ñòðîèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
êîëëåêòèâíûì õîçÿéñòâîì è ðîëüþ ïðîëåòàðèàòà â ïðîèçâîäñòâå»19.
Ðàçâèòèå ïðàâîâîé ôîðìû, ïî ìíåíèþ ìûñëèòåëÿ, íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé
çàâèñèìîñòè îò ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. Ïðàâîâàÿ
èäåîëîãèÿ, îòìå÷àåò Ðåéñíåð, äîëæíà áûëà áûòü î÷åíü ãèáêîé, òàê êàê èìåííî îò
âîçìîæíîñòè åå ïðèñïîñîáëåíèÿ ê õîçÿéñòâåííîé ñðåäå çàâèñåëî åå äàëüíåéøåå
ñóùåñòâîâàíèå è ðàçâèòèå. «È ïðàâî è ðåëèãèÿ, êîíå÷íî, èñ÷åçëè áû ñîâñåì, åñëè
áû îíè ïåðåñòàëè ñîâåðøåííî ñëóæèòü ìàòåðèàëüíîé æèçíè è îêàçàëèñü
íåñïîñîáíûìè, òàê èëè èíà÷å, îòðàæàòü åå è äàâàòü åé íóæíûå ìîòèâû ê ðåàëüíîé äåÿòåëüíîñòè»,  ñ÷èòàåò Ðåéñíåð20.
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Îòñòàèâàÿ òî÷êó çðåíèÿ íàëè÷íîñòè ïðàâà â äîêëàññîâîì îáùåñòâå, Ðåéñíåð
ñòðåìèëñÿ äîêàçàòü, ÷òî äàííîå óòâåðæäåíèå íå ïðîòèâîðå÷èò òåîðèè ìàðêñèçìà.
«Ó Ìàðêñà ìû îïðåäåëåííî ÷èòàåì,  ïèøåò Ðåéñíåð,  ÷òî êàæäàÿ ôîðìà
ïðîèçâîäñòâà ïîðîæäàåò ñâîéñòâåííûå åé ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî
è ïðîèçâîäñòâî ðîäîâîãî îáùåñòâà íå ïðåäñòàâëÿåò çäåñü íèêàêîãî èñêëþ÷åíèÿ.
Ïîíèìàÿ æå ñîáñòâåííîñòü êàê ïðèñâîåíèå, ìû ïðÿìî äîëæíû ñêàçàòü, ÷òî
âñÿêîå ïðîèçâîäñòâî åñòü ïðèñâîåíèå èíäèâèäóóìîì áëàã ïðèðîäû âíóòðè
îïðåäåëåííîé îáùåñòâåííîé ôîðìû è ïîñðåäñòâîì åå. [...] È åñëè äàæå ñåìüè
è ðîäû åùå òîëüêî âëàäåþò, íî íå èìåþò ñîáñòâåííîñòè. òî ýòî íèñêîëüêî íå
ìåøàåò íàëè÷íîñòè ïðàâîîòíîøåíèé, êîòîðûå èñ÷åçàþò ëèøü â òîì ñëó÷àå,
åñëè ìû ïðåäñòàâèì ñåáå âëàäåþùèì åäèíè÷íîãî äèêàðÿ. Òàì æå, ãäå èìåþòñÿ
ïåðâè÷íûå ñåìåéíûå è ðîäîâûå ñîîáùåñòâà, òàì âïîëíå âîçìîæíî è ïðàâî»21.
Âïåðâûå ïðàâî âîçíèêàåò êàê ìåæäóðîäîâîå èç áîðüáû ðîäîâ ìåæäó ñîáîé çà
ãðàíèöû èõ êîëëåêòèâíîãî ðîäîâîãî âëàäåíèÿ.
Âî-âòîðûõ, ñóùíîñòíûì ïðèçíàêîì ïðàâà, ïî ìíåíèþ Ì.À. Ðåéñíåðà,
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàê «ñïðàâåäëèâîñòè».
Åùå â ñâîèõ äîðåâîëþöèîííûõ òðóäàõ ó÷åíûé îïðåäåëÿåò ïðàâî ÷åðåç
ñïðàâåäëèâîñòü. Òàê â ðàáîòå Ãîñóäàðñòâî (1912) Ì.À. Ðåéñíåð ïîíèìàåò ïîä
ïðàâîì èäåîëîãèþ, êîòîðàÿ îïèðàåòñÿ «ïðåæäå âñåãî íà ïîíÿòèå ïðàâäû,
ñïðàâåäëèâîñòè è ðàâåíñòâà â ðàñïðåäåëåíèè è óðàâíåíèè ìåæäó ëþäüìè
è âåùàìè»22. Âî âòîðîì èçäàíèè ñâîåé ðàáîòû Ãîñóäàðñòâî (1918) ó÷åíûé
îïðåäåëÿåò ïðàâî êàê «ñèñòåìó íîðì, êîòîðàÿ èìååò ñâîèì âûñøèì êðèòåðèåì
ñïðàâåäëèâîñòü»23. Ïîäîáíîå îïðåäåëåíèå ïðàâà, ñ òî÷êè çðåíèÿ ó÷åíîãî,
«ñïîñîáíî îáúåäèíèòü âñå ñóùåñòâóþùèå è ñ îäíîé ñòîðîíû çàêëþ÷àåò, à ñ äðóãîé
 îáúÿñíÿåò èõ âñå, âçÿòûå âìåñòå»24.
Ñïðàâåäëèâîñòü, ïî Ðåéñíåðó, åñòü «ôîðìàëüíîå íà÷àëî óðàâíåíèÿ
è ðàâåíñòâà»25, îáëàäàåò «÷èñòîé ôîðìàëüíîé ïðèðîäîé», áåññïîðíûì, ïîâåëèòåëüíûì àâòîðèòåòîì, à òàêæå «àïðèîðíûì, ñàìîäîâëåþùèì è âñåîáùèì
õàðàêòåðîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò åå ñäåëàòü èñõîäíûì ïóíêòîì äëÿ àáñîëþòíûõ
è êàòåãîðè÷åñêèõ ñóæäåíèé»26.
Ñïðàâåäëèâîñòü, ïîëîæåííàÿ Ðåéñíåðîì â îñíîâó ïðàâà, ïîíèìàåòñÿ èì
â äóõå Àðèñòîòåëÿ, êàê óðàâíèâàþùàÿ è ðàñïðåäåëÿþùàÿ. Ïîäîáíîå ïîíèìàíèå
ïîíÿòèÿ ñïðàâåäëèâîñòè, ïî ìíåíèþ ìûñëèòåëÿ, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå áëèçêèì
ê ïðàâîâîé îðãàíèçàöèè è þðèäè÷åñêèì îòíîøåíèÿì. Âîîáùå ó÷åíèå
î ñïðàâåäëèâîñòè Àðèñòîòåëÿ, â îöåíêå Ðåéñíåðà, óæå åñòü ïðàâîâåäåíèå, åãî
21
22

Òàì æå, ñ. 248249.
Ì.À. Ðåéñíåð, Ãîñóäàðñòâî, ÷. 2: Ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî, ÷. 3: Ãîñóäàðñòâåííûå ôîðìû,
Òèï. ò-âà È. Ä. Ñûòèíà, Ìîñêâà 1912, ñ. 51.
23 Ì.À. Ðåéñíåð, Ãîñóäàðñòâî, ÷. 1: Èäåîëîãèÿ è ìåòîä, 2-å èçä., Èçä. Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
àêàäåìèè îáùåñòâåííûõ íàóê, Ìîñêâà 1918, ñ. 132.
24 Òàì æå, ñ. 133.
25 Òàì æå, ñ. 137.
26 Òàì æå, ñ. 132.
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«ïåðâûå çà÷àòêè»27, à ñàìîãî ôèëîñîôà ó÷åíûé ñ÷èòàåò «ãåíèåì âñåîáùåãî
ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ»28.
Òàê, ñîãëàñíî Àðèñòîòåëþ, óðàâíèâàþùàÿ ñïðàâåäëèâîñòü ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé «íåêîå ðàâåíñòâî», êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò àðèôìåòè÷åñêîé ïðîïîðöèè,
èñïîëüçóåòñÿ «âî âñÿêîãî ðîäà îáìåíàõ», îíà âñåãäà «ðàññìàòðèâàåò ñòîðîíû êàê
ðàâíîïðàâíûå», è â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè è ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà
êàêîé-ëèáî èç ñòîðîí ñóäüÿ «ïûòàåòñÿ ýòî íåñïðàâåäëèâîå íåðàâåíñòâî êàê-òî
âûðîâíÿòü» ïðè ïîìîùè «íàêàçàíèÿ, îòíèìàÿ ïîëó÷åííóþ âûãîäó» 29 .
Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü îñíîâàíà íà ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîïîðöèè ïî
ïðèíöèïó «êàêîâî ñîîòíîøåíèå ëèö, òàêîâî ñîîòíîøåíèå äîëåé», ñëåäîâàòåëüíî
«åñëè ëèöà íåðàâíû, òî è äîëè èõ íåðàâíû», åå öåëü  ðàñïðåäåëåíèå «ïî
çàñëóãàì», ïî äîñòîèíñòâó ñòîðîí30. Âûñøåé ñòåïåíüþ ñïðàâåäëèâîñòè ÿâëÿþòñÿ
áëàãîñêëîííîñòü è äîáðîäåòåëü, êîòîðûå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè «âîñïîëíÿþò
óïóùåíèÿ â ÷àñòíîì ïèñàíîì çàêîíå, ïîñêîëüêó äîáðîòà, áóäó÷è î÷åâèäíî
ñïðàâåäëèâîé, ñïðàâåäëèâà âîïðåêè ïèñàíîìó çàêîíó», îíà «çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òîáû ïðîùàòü ÷åëîâå÷åñêèå ñëàáîñòè, â òîì åùå, ÷òîáû èìåòü â âèäó íå òîëüêî
çàêîí, íî è çàêîíîäàòåëÿ, íå òîëüêî áóêâó çàêîíà, íî è ìûñëü çàêîíîäàòåëÿ, íå
òîëüêî ñàì ïîñòóïîê, íî è íàìåðåíèå åãî ñîâåðøèâøåãî, íå òîëüêî ÷àñòü, íî
è öåëîå, íå òîëüêî òî, êàêèì âûêàçàë ñåáÿ ÷åëîâåê â äàííîì ñëó÷àå, íî êàêîâ îí
áûë âñåãäà èëè ïî áîëüøåé ÷àñòè»31.
Ïðàâîâàÿ èäåîëîãèÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ Ðåéñíåðà, îáëàäàåò ðàçäåëèòåëüíîé,
ðàñïðåäåëèòåëüíîé è îãðàíè÷èòåëüíîé ôóíêöèÿìè, ýòè ôóíêöèè, ñ÷èòàåò ó÷åíûé,
íåèçìåííî ñâÿçàíû ñ ñàìîé ïðèðîäîé ïðèíöèïà ñïðàâåäëèâîñòè, òàê êàê
«ñïðàâåäëèâîñòü è çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíà óðàâíîâåøèâàåò è âîçíàãðàæäàåò,
ðàâíûì äàåò ðàâíîå, íåðàâíûì  íåðàâíîå, ïîäñ÷èòûâàåò è íàêàçûâàåò»32. Â òîæå
âðåìÿ Ðåéñíåð îòìå÷àåò, ÷òî äàííàÿ ôîðìóëà ïðàâà ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíîé
è ãèáêîé, òàê êàê â îñíîâó íîðìèðîâàíèÿ ñ ïîçèöèè ñïðàâåäëèâîñòè ìîæåò áûòü
ïîëîæåí ëþáîé êðèòåðèé, à «÷òî ñïðàâåäëèâî ñ îäíîé òî÷êè çðåíèÿ, ìîæåò áûòü
ñîâåðøåííî íåñïðàâåäëèâî ñ äðóãîé»33 . Òàêàÿ äâóñìûñëåííàÿ èäåîëîãèÿ
ñïîñîáíà «îñâÿòèòü ïðèíöèïîì ñïðàâåäëèâîñòè ñàìûå ïðîòèâîïîëîæíûå
êëàññîâûå èíòåðåñû»34. Ãèáêîñòü îñíîâíîãî ïðàâîâîãî ïðèíöèïà, ñ÷èòàåò
Ðåéñíåð, «îáåñöåíèâàåò çíà÷åíèå ñïðàâåäëèâîñòè êàê âûñøåãî èäåàëüíîãî
êðèòåðèÿ, íî ñ äðóãîé ñòîðîíû  îòìå÷àåò ó÷åíûé,  èìåííî ýòè ñâîéñòâà äåëàþò
èç ñïðàâåäëèâîñòè òîò ïåðâûé íîðìàòèâ, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî âîîáùå
27
28
29
30
31

Èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ó÷åíèé. Òîì ïåðâûé, Ãîñèçäàò, Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä 1929, ñ. 135.
Òàì æå, ñ. 123.
Àðèñòîòåëü, Åâäåìîâà ýòèêà, Ìîñêâà 2005, ñ. 119121.
Òàì æå, ñ. 117.
Àðèñòîòåëü, Ðèòîðèêà, ïåðåâîä ñ äðåâíåãðå÷åñêîãî è ïðèìå÷àíèÿ Î.Ï. Öûáåíêî, ïîä ðåä.
Î.À. Ñû÷åâà è È.Â. Ïåøêîâà; Ïîýòèêà, ïåðåâîä Â.Ã. Àïïåëüðîòà, ïîä ðåä. Ô.À. Ïåòðîâñêîãî,
ñîïðîâîæäàþùàÿ ñòàòüÿ Â.Í. Ìàðîâà, Ëàáèðèíò, Ìîñêâà 2000, ñ. 5051.
32 Ì.À. Ðåéñíåð, Ãîñóäàðñòâî, ÷. 1, ñ. 132.
33 Òàì æå, ñ. 133.
34 Ì.À. Ðåéñíåð, Ïðàâî. Íàøå ïðàâî. ×óæîå ïðàâî. Îáùåå ïðàâî, ñ. 24.
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ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì óìåðèòü è îãðàíè÷èòü íå òîëüêî îòíîøåíèÿ àâòîðèòåòà,
íî è ñàìîãî íàñòîÿùåãî òåððîðà. Ñïðàâåäëèâîñòü, à ñ íåé âìåñòå ïðàâî åñòü [...]
ìîãóùåñòâåííîå îðóäèå íà ïóòè îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäû. È åñëè â ýòîé îáëàñòè êîå÷òî äåëàåò èäåÿ ïîðÿäêà è ëåãàëüíîñòè èëè çàêîíîìåðíîñòè, òî áåçìåðíî áîëüøå
èäåÿ ñïðàâåäëèâîñòè, à çà íåþ è ïðàâîìåðíîñòè»35.
«Ïðàâî åñòü ñïðàâåäëèâàÿ âëàñòü ëþäåé íàä ëþäüìè»36,  ýòî òà ôîðìóëà,
ïîÿñíÿåò Ðåéñíåð, èç êîòîðîé, îí èñõîäèò. «Íàøå îïðåäåëåíèå [...] ïîêðûâàåò
è âñå îïðåäåëåíèÿ ïðàâà êàê âëàñòè, ââèäó òîãî, ÷òî îíî è åñòü íîðìèðîâàííàÿ
âëàñòü; âñå îïðåäåëåíèÿ, âûõîäÿùèå èç ñâîáîäû (Êàíò, Ãåãåëü), ïîñêîëüêó âñÿêàÿ
ñâîáîäà åñòü âëàñòü, âçÿòàÿ ñî ñâîåé îòðèöàòåëüíîé ñòîðîíû êàê âëàñòü,
íåçàâèñèìàÿ â èçâåñòíûõ ïðåäåëàõ îò äðóãîé âëàñòè. Íàøå îïðåäåëåíèå ïîëàãàåò
âìåñòå ñ òåì âåñüìà îïðåäåëåííûå ãðàíèöû ïðàâó, êîòîðàÿ åñòü ñïðàâåäëèâàÿ
âëàñòü â îòëè÷èå îò ñàìîé ñïðàâåäëèâîñòè, êîòîðàÿ åñòü ëèøü îðãàíèçóþùèé
è ðàñïðåäåëÿþùèé íðàâñòâåííûé ïðèíöèï. Ñ ýòîé ñòîðîíû óñòàíàâëèâàåòñÿ
íåîáõîäèìàÿ ñâÿçü ìåæäó ïðàâîì, êàê ìèíèìóìîì íðàâñòâåííîñòè (Åëëèíåê,
Âë. Ñîëîâüåâ) è ñàìîé íðàâñòâåííîñòüþ, ìåæäó íðàâñòâåííîñòüþ, äåéñòâèòåëüíî
è ôàêòè÷åñêè óæå âîïëîùåííîé â ïðàâå, è íðàâñòâåííîñòüþ, êàê âå÷íûì
ïðèíöèïîì, öåëüþ èëè òåîëîãèåé ïðàâà (Ïèêàð, Ãèðêå) è ò. ä.»37.
Ïðàâîâàÿ èäåîëîãèÿ äëÿ Ðåéñíåðà ïåðâè÷íà, îíà îïðåäåëÿåò òàê íàçûâàåìóþ
«ôîðìóëó ñïðàâåäëèâîñòè». «Íå ñïðàâåäëèâîñòü ñîçäàåò ïðàâî,  îòìå÷àåò
Ðåéñíåð,  à ïðàâî, èëè, âåðíåå, òà ôîðìà îðãàíèçàöèîííîãî ìûøëåíèÿ, êîòîðàÿ
ïðèìåíÿåòñÿ çäåñü â âèäå ïðàâîâîé (äâîÿêî îòðàæåííîé) èäåîëîãèè, ïðèâîäèò íàñ
ê èçâåñòíîìó îáîáùåíèþ, êîòîðîå ìû íàçûâàåì îòíîøåíèåì ñïðàâåäëèâîñòè.
Äðóãèìè ñëîâàìè: ïðàâî ñîçäàåò ñïðàâåäëèâîñòü»38 . Ïðàâîâàÿ èäåîëîãèÿ,
îòìå÷àåò Ðåéñíåð, îòðàæàÿ ñóùåñòâóþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü íà îñíîâàíèè
îïðåäåëåííîé ìåðû ñïðàâåäëèâîñòè ÷åðåç ðàâåíñòâî è íåðàâåíñòâî, óêàçûâàåò
«íàïðàâëåíèå, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò èçâðàùåíèå è ïðåëîìëåíèå ïðàâîâîãî
îòðàæåíèÿ. Ýòî, ãîâîðÿ ñëîâàìè îïòèêè, òî æå ñàìîå, ÷òî èçó÷àòü óãëû îòðàæåíèÿ
òîãî èëè èíîãî ïðåäìåòà â çåðêàëàõ ðàçíûõ ôîðì. Ïðàâî ñ ïîäîáíîé òî÷êè çðåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ íå÷åì èíûì êàê îäíèì èç ïîäîáíûõ çåðêàë, â êîòîðîì îäíàêî ñïîñîá
îòðàæåíèÿ ñîâåðøàåòñÿ íå ïî êàêîé-íèáóäü êðèâîé ëèíèè, à ïîä óãëîì òî ïðÿìîãî
óðàâíèâàþùåãî, òî ðàñïðåäåëÿþùåãî ðàâåíñòâà, êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü äàåò íàì
ôîðìóëó òîé èëè èíîé ñïðàâåäëèâîñòè»39.
Ïåðâîáûòíîå ìûøëåíèå, îðèåíòèðîâàííîå íà çàùèòó èíòåðåñîâ ðîäà,
ñîçäàåò èäåîëîãèþ óðàâíîâåøèâàíèÿ ïðè÷èíåííîãî âðåäà è íàêàçàíèÿ.
Âïîñëåäñòâèè ñ ðàçðóøåíèåì ðîäîâîãî áûòà è ðàçâèòèåì îáìåíà è òîðãîâëè, íà
ñìåíó ïðÿìîìó ðàâåíñòâó ïðèõîäèò èäåÿ ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ñ çàìåíîé îäíîãî
ýêâèâàëåíòà äðóãèì. Êëàññîâîå ðàññëîåíèå è ðîæäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
35
36
37
38
39

Ì.À. Ðåéñíåð, Ãîñóäàðñòâî, ÷. 1, ñ. 133.
Òàì æå.
Òàì æå, ñ. 136.
Ì.À. Ðåéñíåð, Ïðàâî. Íàøå ïðàâî. ×óæîå ïðàâî. Îáùåå ïðàâî, ñ. 83.
Òàì æå, ñ. 253254.
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åùå áîëåå óñëîæíÿþò ñèñòåìó ïðîïîðöèîíàëüíîñòè, äîïîëíÿÿ åå ñîöèàëüíûìè
öåííîñòÿìè. Ïðîïîðöèîíàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü åñòü ñëåäñòâèå ñîöèàëüíîãî
íåðàâåíñòâà îáùåñòâà, îíà áûëà ïðèçâàíà âûðàæàòü êëàññîâûå èíòåðåñû
â ñîîòâåòñòâåííîì ýêâèâàëåíòå. «Ýòî ïåðâûé øàã ïðàâîâîé èäåîëîãèè â äåëå
ïðèñïîñîáëåíèÿ ê êëàññîâûì îòíîøåíèÿì. Ìîæíî ñêàçàòü,  ïèøåò Ðåéñíåð,
 çäåñü ìû âïåðâûå âñòðå÷àåìñÿ ñ íà÷àòêàìè êëàññîâîãî ïðàâà, ïðèòîì
â áëèæàéøåé ñâÿçè ñ ðàñöåíêîé ÷ëåíîâ âûñøåãî êëàññà è ïðåäñòàâèòåëåé
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ïîëîæåíèÿ â îáùåé ñâÿçè ñîöèàëüíîé
èåðàðõèè, èëè, èíà÷å ãîâîðÿ, ãåîìåòðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè. Íàäî çàìåòèòü ïðè
ýòîì, ÷òî îíà óòî÷íÿåòñÿ åùå òåì, ÷òî ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå íå òîëüêî ðàíã
è êëàññ ïîòåðïåâøåãî, íî òàêæå è ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå îáèä÷èêà»40. Òàêèì
îáðàçîì, ôîðìóëà ïðàâîâîé ñïðàâåäëèâîñòè, óáåæäåí Ðåéñíåð, ìåíÿåò ñâîå
ñîäåðæàíèå ïî ìåðå èñòîðè÷åñêîé íåîáõîäèìîñòè, îòðàæàÿ â ñåáå ñëîæèâøèåñÿ
ìàòåðèàëüíûå óñëîâèÿ îïðåäåëåííîé ýïîõè.
Ïðîâîäÿ àíàëîãèþ ñ ìàðêñèçìîì, Ðåéñíåð óòâåðæäàåò, ÷òî ìàðêñèñòñêîå
èññëåäîâàíèå ïðàâà òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ «ïîä óãëîì ðàâåíñòâà è íåðàâåíñòâà»,
à âñÿêîå ïðàâî, ñîãëàñíî Ìàðêñó, ÿâëÿåòñÿ «ïðàâîì íåðàâåíñòâà, íåñìîòðÿ íà
ñâîþ ïðåòåíçèþ áûòü ðàâíûì ïðàâîì»41. Òàêèì îáðàçîì, äåëàåò âûâîä Ðåéñíåð,
îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ ïðàâà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ôàêòè÷åñêîãî
íåðàâåíñòâà, êîòîðîå è âûñòóïàåò èñòî÷íèêîì ïðàâà. Ïðàâî âñåãäà ðîæäàåòñÿ êàê
«ïðîòåñò, ïîäûìàåìûé èçâåñòíîé æèâîé îáùåñòâåííîé ñèëîé, êîòîðàÿ îùóùàåò
ãíåò íà ñåáå â êà÷åñòâå íåñïðàâåäëèâîñòè»42. Â êîììóíèñòè÷åñêîì îáùåñòâå,
óáåæäåí Ðåéñíåð, êîãäà áóäåò íàéäåíà «ôîðìóëà, êîòîðàÿ ýêîíîìè÷åñêè è ðåàëüíî
îáåñïå÷èò íåðàâíîå êàæäîìó íåðàâíîìó», ïðàâî ïîãèáíåò îêîí÷àòåëüíî.
Â-òðåòüèõ, ïðàâî îïðåäåëÿåòñÿ Ðåéñíåðîì êàê èäåîëîãèÿ èëè èäåîëîãè÷åñêàÿ
ôîðìà. È êàê ëþáàÿ èäåîëîãèÿ, ñ÷èòàåò ó÷åíûé, ïðàâî ìîæåò áûòü ñëàáî ñâÿçàíî
ñ ìàòåðèàëüíûì ñîäåðæàíèåì èç-çà âñÿêîãî ðîäà èñêàæåíèé. Èäåîëîãè÷åñêèå
ïðàâîâûå îòðàæåíèÿ ìîãóò áûòü ïîëíîñòüþ îòîðâàíû îò äåéñòâèòåëüíîñòè èç-çà
«ëîæíîãî îòðàæåíèÿ», «èçâðàùåíèÿ», «äâîéíûõ è òðîéíûõ ïðåëîìëåíèé»
è ïîýòîìó ìîãóò ïðèíèìàòü ëþáûå ôîðìû. Òàê, ïðèâîäèò ïðèìåð Ðåéñíåð,
áóðæóàçíîå ïðàâî ìîæåò ïðèíèìàòü «ôîðìû ñòàðîãî ôåîäàëüíîãî ïðàâà, âëèâ
â íèõ áóðæóàçíîå ñîäåðæàíèå», à ìîæåò «íàðÿäó ñ îáðàçöîâûì ñâîäîì çàêîíîâ
áóðæóàçíîãî îáùåñòâà ñîçäàòü âåëè÷àéøåå èõ èçâðàùåíèå â âèäå ïîëóôåîäàëüíîãî
è ìåëêîáóðæóàçíîãî êîäåêñà» è ïðî÷43.
Â ìèðíîå âðåìÿ ïðàâî êàê èäåîëîãè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ â áîëüøåé ñâîåé ÷àñòè
íàïðàâëåíî «ê îñâÿùåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ïðè äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
íîðìàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé»44, â ýïîõè æå ñîöèàëüíûõ ðåâîëþöèé
â èäåîëîãè÷åñêèõ ïðàâîâûõ ôîðìàõ ëþäè âîñïðèíèìàþò â ñâîåì ñîçíàíèè
40
41

Òàì æå, ñ. 81.
Òàì æå, ñ. 256.
42 Òàì æå, ñ. 258.
43 Òàì æå, ñ. 252.
44 Òàì æå.

Ïðàâî â ïîíèìàíèè Ìèõàèëa Àíäðååâè÷a Ðåéñíåðà

267

êîíôëèêò ìåæäó ñóùåñòâóþùèìè ïðîèçâîäñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè è ìàòåðèàëüíûìè ïðîèçâîäèòåëüíûìè ñèëàìè îáùåñòâà.
Â-÷åòâåðòûõ, îáúåêòèâíîå ïðàâî, ïî Ðåéñíåðó, ðîæäàåòñÿ èç ñóáúåêòèâíîãî
ïðàâà èëè ïðàâîïðèòÿçàíèÿ. Ñóáúåêòèâíîå æå ïðàâî, â ïîíèìàíèè ó÷åíîãî,
âîçíèêàåò â âèäå îäíîñòîðîííåãî àêòà â ìîìåíò îáíàðóæåíèÿ ñîöèàëüíûì
ñóáúåêòîì óùåìëåíèÿ ñâîèõ èíòåðåñîâ, íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ñïðàâåäëèâîñòè
è ðàâåíñòâà íà îñíîâàíèè îïðåäåëåííîé ñîáñòâåííîé ïðèíÿòîé èì ìåðû.
Ïðàâîâîå ïîñòðîåíèå ïðîèñõîäèò «ïîä äàâëåíèåì ìàòåðèàëüíîé ñðåäû»
è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «èäåîëîãè÷åñêîå îòðàæåíèå äåéñòâèòåëüíîñòè» ïîñðåäñòâîì
îáðàçîâàíèÿ «èäåàëüíîãî ïîáóæäåíèÿ» (Ðåéñíåð èñïîëüçóåò òåðìèíîëîãèþ
Ýíãåëüñà). «Èäåàëüíîå ïîáóæäåíèå» îáðàçóåò «êîëëåêòèâíîå äåéñòâèå èëè
ðåàëüíîå ïîâåäåíèå, íåñóùåå íà ñåáå îïðåäåëåííûå ñëåäû èçâåñòíîãî ìåòîäà
ïðåäñòàâëåíèÿ». «Òàê ïîëó÷àåòñÿ ïðàâîâîå òðåáîâàíèå,  ïèøåò Ðåéñíåð,  èëè
èçâåñòíîå âîëåâîå äâèæåíèå, ìîòèâèðóþùåå ñåáÿ êàê òðåáîâàíèå ïðàâà»45.
Ðàññìàòðèâàÿ ñóáúåêò ïðàâà, Ðåéñíåð íå îãðàíè÷èâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïåðåæèâàíèÿìè êàê Ë.È. Ïåòðàæèöêèé: «ìû íèñêîëüêî íå
ïðåäïîëàãàåì ñ÷èòàòüñÿ ñ îäíèìè íàìåðåíèÿìè, íî ñ àêòèâíûìè äåéñòâèÿìè èëè
ïîâåäåíèåì, â êîòîðîì âûðàæàåòñÿ ïðàâîâîå ïðèòÿçàíèå [...]. Íàì âàæíà åãî
âíåøíÿÿ àêòèâíîñòü, åãî ìàòåðèàëüíî-âûðàæåííîå ïîâåäåíèå â ìàòåðèàëüíîì
ìèðå, è ïîñêîëüêó îíî îáëåêàåòñÿ â èäåîëîãè÷åñêèå ôîðìû ôîðìàëüíîé æå âîëè,
ïðèòÿçàþùåé íà ðàâåíñòâî, ïîñòîëüêó îíî äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì îäíîñòîðîííåãî èëè ñóáúåêòèâíîãî ïðàâà»46.
Ïðàâî íîñèò îäíîñòîðîííèé, ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð äî òåõ ïîð îíî íå
âñòðå÷àåòñÿ ñ äðóãèì ñóáúåêòèâíûì ïðàâîì è íå íàõîäèò âûõîäà â îïðåäåëåííîì
êîìïðîìèññå, óñòàíàâëèâàþùåì îáúåêòèâíîå îáùåå ïðàâî íà ïðèíöèïàõ
ñïðàâåäëèâîñòè. Ñïðàâåäëèâîñòü «ÿâëÿåòñÿ ìåòîäîì ïîñòðîåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé
çàäà÷è, - ïèøåò Ðåéñíåð, - ãäå â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïðîòèâîñòîÿò,
ñ îäíîé ñòîðîíû, ìîå ïðàâî, ñ äðóãîé ÷óæîå ïðàâî, òàêèì îáðàçîì, ÷òî
â ðåçóëüòàòå, ïî ïîäâåäåíèè ñîîòâåòñòâåííûõ èòîãîâ, ïîëó÷àåòñÿ îáùåå ïðàâî.
Èëè, ãîâîðÿ þðèäè÷åñêèì ÿçûêîì, ñóáúåêòèâíîå ïðàâî îäíîãî è ñóáúåêòèâíîå
ïðàâî äðóãîãî â ñâîåì ïðîòèâîðå÷èè ïîëó÷àþò ïðèìèðåíèå áëàãîäàðÿ
îáúåêòèâíîìó ïðàâó, ïîëó÷àþùåìó õàðàêòåð ÷åãî-òî, ñòîÿùåãî íàä ïåðâûì
è âòîðûì. Ýòî ðàñêðûòèå ñâîåîáðàçíîé çàãàäêè ïðîèñõîæäåíèÿ îáúåêòèâíîãî
ïðàâà èç ïðàâà ñóáúåêòèâíîãî [...]. Òàêèì îáðàçîì, ñîîòíîøåíèå ìåæäó ìîèì
ïðàâîì è ÷óæèì ïðàâîì, êîòîðîå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè ïîìîùè îáùåãî
ïðàâà, èëè ïðàâà êîëëåêòèâíîãî, îáùåñòâåííîãî, è åñòü íå÷òî èíîå, êàê
ñïðàâåäëèâîñòü»47. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðàâîâàÿ íîðìà  åñòü «êðèòåðèé è øàáëîí
äëÿ ñïðàâåäëèâîñòè»48.
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Ñîîòâåòñòâåííî, âñÿêîå îáúåêòèâíîå ïðàâî â ïîíèìàíèè Ì.À. Ðåéñíåðà
ÿâëÿåòñÿ «ðåçóëüòàòîì êîëëåêòèâíîãî àêòà», óñòàíàâëèâàåìîãî «èëè âñåì
îáùåñòâîì èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, íåñêîëüêèìè íîñèòåëÿìè ñóáúåêòèâíûõ ïðàâ íà
îñíîâàíèè èçâåñòíîé îáùíîñòè ìåæäó íèìè», êîòîðûé «ñòàíîâèòüñÿ èäåîëîãèåé
äëÿ äàëüíåéøåãî ïîâåäåíèÿ ñïîðÿùèõ ëèö»49.
Òàêèì îáðàçîì, ïðàâî, ïî Ðåéñíåðó, åñòü èäåîëîãè÷åñêàÿ íàäñòðîéêà íàä
ýêîíîìè÷åñêèìè îòíîøåíèÿìè, åå ðàçâèòèå íàõîäèòñÿ â òåñíîé çàâèñèìîñòè îò
ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâåííûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ óñëîâèé. Îáÿçàòåëüíûì
óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ ïðàâà ÿâëÿåòñÿ ôàêòè÷åñêîå íåðàâåíñòâî, îíî âñåãäà
âîçíèêàåò êàê «ïðîòåñò» èç ãëóáèí îáùåñòâåííîãî, íàðîäíîãîñîçíàíèÿ
è íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå ñïðàâåäëèâîñòè íà ïðèíöèïàõ âçàèìíûõ óñòóïîê
è êîìïðîìèññà.
Ó÷åíèå Ì.À. Ðåéñíåðà îòëè÷àåòñÿ îòõîäîì îò òðàäèöèîííîãî íîðìàòèâèñòñêîãî
ïðàâîïîíèìàíèÿ, õàðàêòåðíîãî äëÿ íàóêè ðàííåãî ñîâåòñêîãî ïåðèîäà.
Ïîñëåðåâîëþöèîííàÿ ïðàâîâàÿ ìûñëü, âñåöåëî áàçèðóþùàÿñÿ íà ìàðêñèñòñêîé
äîêòðèíå, ðàññìàòðèâàëà ïðàâî èñêëþ÷èòåëüíî êàê èíñòðóìåíò âëàñòâîâàíèÿ
è ïîëèòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, è ïîëíîñòüþ îòîæäåñòâëÿëà åãî ñ ñèñòåìîé
çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì.
Áåññïîðíûì äîñòîèíñòâîì ó÷åíèÿ ñîâåòñêîãî þðèñòà ÿâëÿåòñÿòî, ÷òî, åìó
óäàëîñü ïî-ñâîåìó âçãëÿíóòü íà èçâåñòíûå ïîëîæåíèÿ ìàðêñèçìà, åãî ïðàâîâîé
òåîðèè, è èññëåäîâàòü ïðàâî êàê ñëîæíûéèäåîëîãè÷åñêèé ôåíîìåí, âûäåëèâ åãî
ñîöèàëüíûé è ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêòû.

Âûâîäû
Â íàñòîÿùåì ñòàòüåìû ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó êîìïëåêñíî è âñåñòîðîííåå
èññëåäîâàòü ïðàâîâûå âîççðåíèÿ ñîâåòñêîãî ó÷åíîãî-þðèñòà Ì.À. Ðåéñíåðà,
ïðîàíàëèçèðîâàëè åãî îïðåäåëåíèå ïðàâà êàê èäåîëîãè÷åñêîé ôîðìû,
ðàññìîòðåëè ðàçâèòèå åå èñòîðè÷åñêèõ òèïîâ. Íà îñíîâå àíàëèçà òðóäîâ
ñîâåòñêîãî ìûñëèòåëÿ â ñòàòüå áûëè âïåðâûå ñôîðìóëèðîâàíû ñïåöèôè÷åñêèå,
ñóùíîñòíûå ïðèçíàêè ïðàâà â åãî ïîíèìàíèè, ðàíåå íå âûäåëÿåìûå íàóêîé.
Òåîðåòè÷åñêîå çíà÷åíèå äàííîé ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ â óãëóáëåíèè
è ðàñøèðåíèè íàó÷íûõ çíàíèé î òâîð÷åñòâåâèäíîãî îòå÷åñòâåííîãî þðèñòà
Ì.À. Ðåéñíåðà, â ÷àñòíîñòè, åãî âçãëÿäàõ íà ïðàâî. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
ïðèçâàíû äîïîëíèòü è ðàçâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçäåëû èñòîðèè ïîëèòè÷åñêèõ
è ïðàâîâûõ ó÷åíèé, îáùåé òåîðèè ïðàâà è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
â äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ ïî äàííûì äèñöèïëèíàì.
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Summary
Right in understanding M. A. Reisner
Key words: Reisner, socio-psychological approach to law, marxism, right as the ideological
superstructure, class right, justice as a legal principle, subjective and objective
law, legal order.

The article is devoted to the legal views of the Soviet scientific-lawyer,
representative of the Marxist direction in the theory of law M.A. Reisner
(18681928). Today the name of the scientist isnt so widely known, unlike
a name of his famous daughter, the Soviet writer, participants of the civil
war and revolutionary, Larisa Reisner. Even before the revolution, rejecting
formal dogmatic approach to law, researcher studied the psychological and
ideological nature of law, later, in the Soviet period, these studies were
continued. Reisners doctrine differs in originality and aspiration in a new
way to look at provisions of the scientific theory of Marxism, in particular, on
its legal theory; the law in Reisners understanding is a difficult psychosocial
ideological phenomenon.
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Efektywnoæ dialogu spo³ecznego
z uwzglêdnieniem aktywnoci jednostek
i wp³ywu nowoczesnych technologii
 analiza przypadku: region Warmii i Mazur
Istota dialogu spo³ecznego
Dialog to ustna lub pisemna wymiana zdañ, myli, pogl¹dów, argumentów, maj¹ca na celu poznanie prawdy lub przekazanie jej drugiej osobie.
Dialog tworzy lub umacnia wiê spo³eczn¹ i jest p³aszczyzn¹ do podjêcia
wspólnego dzia³ania. Istotnym, jeli nie najwa¿niejszym celem omawianej
konfrontacji zdañ i pogl¹dów jest osi¹gniêcie porozumienia. Strony mog¹
osi¹gn¹æ kompromis za pomoc¹ dialogu przez przyjêcie punktu widzenia
jednej ze nich lub ustalenie nowego, który stanie siê ich wspólnym stanowiskiem1.
Istota dialogu spo³ecznego jest nierozerwalnie zwi¹zana z demokracj¹
przez wybór reprezentacji obywateli, podyktowany przez walkê interesów
rodowisk opart¹ na negocjacjach. Negocjacje natomiast wymagaj¹ komunikowania siê i wypracowania zadowalaj¹cych wp³ywów w segmencie stanowienia i wykonawstwa w³adzy. Wynika z tego, ¿e cech¹ konstytutywn¹ dialogu spo³ecznego jest wymiana informacji, prezentowanie swoich pogl¹dów
i racji oraz wspomniane negocjacje2.
Dialog spo³eczny powinien rozwi¹zywaæ paradoksy, z którymi zmaga siê
demokracja, takie jak: zgoda a efektywnoæ, reprezentatywnoæ a zdolnoæ do
rz¹dzenia czy konflikt a konsensus. Przed obywatelami postawione zosta³o
powa¿ne zadanie, by znaleæ równowagê w obliczu przeciwieñstw. Z jednej
1
2

s. 14.

J. B³uszkowski, D. Mider, Demokracja pónej nowoczesnoci, Warszawa 2012, s. 201, 202.
B. G¹ciarz, W. Pañkow, Dialog spo³eczny po polsku  fikcja czy szansa?, Warszawa 2001,
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strony powinni byæ aktywni, z drugiej s¹ ograniczeni przestrzeganiem zasad
 demokracja wymaga bowiem od obywateli pewnego podporz¹dkowania.
Rz¹dz¹cy natomiast powinni wykazywaæ siê inicjatyw¹ i aktywnoci¹, jednoczenie s³uchaj¹c, czego potrzebuje lud. Ostatni paradoks zwi¹zany jest
z wiecznym konfliktem interesów, który regularnie trzeba ³agodziæ przez
zgodê i kompromis. Dialog spo³eczny odgrywa wiêc du¿¹ rolê w utrzymywaniu w równowadze ww. sprzecznoci.
Philippe C. Schmitter i Terry Lynn Karl uwa¿aj¹, ¿e sprowadzenie demokracji jedynie do instytucji wyborów jest b³êdem  w koñcu demokracja to
nie to samo co elektoralizm. Wed³ug nich jedn¹ z zasad demokracji powi¹zanych z dialogiem spo³ecznym i w sumie jego odzwierciedleniem jest zasada
kooperacji. Polega ona na dyskusji maj¹cej doprowadziæ jednostki i grupy
spo³eczne do kompromisu, a w konsekwencji do zgodnego dzia³ania. Charles
Tilly uwa¿a, ¿e miara efektywnoci systemu demokracji jest uzale¿niona od
wzajemnego wykonywania przez obywateli i w³adze zobowi¹zuj¹cej konsultacji3.
Wed³ug Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dialog spo³eczny to wszelkie formy wymiany informacji, konsultacji i negocjacji dotycz¹ce spraw
o charakterze spo³ecznym i gospodarczym, których jedn¹ ze stron s¹ przedstawiciele rz¹du, drug¹ za pracodawcy i pracownicy. Jest to w¹skie ujêcie
terminu ze wzglêdu na podmiot, któremu ma s³u¿yæ. Inn¹ definicj¹ pos³uguje
siê Komisja Europejska, wed³ug której dialog to proces sta³ej interakcji
miêdzy partnerami spo³ecznymi w celu osi¹gniêcia porozumieñ dotycz¹cych
kontroli dzia³añ w sferach gospodarczej i spo³ecznej, zarówno na szczeblu
makro, jak i na szczeblu mikro4. Zwolenników znajduje równie¿ teza, i¿
dialog spo³eczny to mniej lub bardziej zinstytucjonalizowany sposób komunikowania siê miêdzy w³adz¹ pañstwow¹ a ró¿nymi podmiotami spo³ecznymi
reprezentuj¹cymi interesy znacz¹cych od³amów spo³eczeñstwa, których zasadnicz¹ funkcj¹ jest wzajemnie przekazywanie sobie opinii oraz ustaleñ
dotycz¹cych celów, instrumentów i strategii wdra¿ania jakiego rodzaju polityki publicznej. Dialog spo³eczny jest powszechnie stosowanym sposobem
umacniania skutecznoci polityki pañstwa i omijania u³omnoci standardowych mechanizmów demokracji parlamentarnej5. Mniej rozbudowan¹ definicj¹ jest ta okrelaj¹ca dialog spo³eczny jako typ relacji miêdzy pewnymi
grupami, których nazywa siê partnerami lub aktorami spo³ecznymi, gdzie
jednym z partnerów jest pañstwo.
Z przytoczonych definicji wynika, i¿ dialog spo³eczny to wymiana informacji odnosz¹ca siê do sfery stosunków spo³ecznych i gospodarczych, opieraj¹ca siê na konsultacjach lub negocjacjach pomiêdzy partnerami spo³ecznymi, która mo¿e mieæ ró¿ny stopieñ zinstytucjonalizowania. Istotn¹ rolê
3
4
5

J. B³uszkowski, D. Mider, op. cit., s. 202203.
R. Towalski (red.), Dialog spo³eczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Warszawa 2007, s. 17.
B. G¹ciarz, W. Pañkow, op. cit., s. 17.
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odgrywa tu pañstwo. Ró¿nice wyp³ywaj¹ce z definiowania pojêcia odnosz¹ siê
do liczby i rodzaju zaanga¿owanych stron oraz do zakresu dialogu.
Warto podkreliæ, ¿e dialog spo³eczny inicjuje wspomniana ju¿ wymiana
informacji. Dialog zyskuje na jakoci i staje siê bardziej treciwy, gdy od
wymiany informacji strony przechodz¹ do konsultacji, w której mieszcz¹ siê
m.in. rozwa¿ania dotycz¹ce potencjalnych problemów, a nastêpnie do negocjacji jako najwy¿szego szczebla w dialogu spo³ecznym, który ma ostatecznie
doprowadziæ do kompromisu i obrania wspólnego stanowiska6.

Efektywnoæ dialogu spo³ecznego z uwzglêdnieniem
aktywnoci jednostek  prezentacja wyników badañ
Zaprezentowane poni¿ej dane zgromadzono po przeanalizowaniu odpowiedzi na pytania zawarte w przygotowanym wczeniej kwestionariuszu. Próbê
badawcz¹ 100 respondentów dobrano tak, by jej po³owê stanowili mê¿czyni,
a po³owê kobiety  obie grupy ze zró¿nicowan¹ struktur¹ wiekow¹ oraz poziomem wykszta³cenia. W badaniu bra³y udzia³ osoby z województwa warmiñsko-mazurskiego, g³ównie z powiatu olsztyñskiego, ale tak¿e lidzbarskiego, mr¹gowskiego i kêtrzyñskiego. Ró¿norodnoæ cech respondentów pozwoli³a na zgromadzenie optymalnych danych, dziêki którym zyskujemy wiedzê na temat zaanga¿owania obywateli i ich podejcia do dialogu spo³ecznego, jego form i narzêdzi.

Ryc. 1. Rozumienie pojêcia dialogu spo³ecznego

W odpowiedzi na pierwsze pytanie 90% badanych stwierdzi³o z mniejszym lub wiêkszym przekonaniem, ¿e pojêcie dialogu spo³ecznego jest dla
nich zrozumia³e. Najbardziej przekonani o tym, ¿e wiedz¹, co oznacza dialog
spo³eczny (ankietowani, którzy odpowiedzieli zdecydowanie tak), okaza³y
6

R. Towalski (red.), op. cit., s. 18.
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siê osoby z wykszta³ceniem wy¿szym i rednim. 10% ankietowanych pojêcia
dialogu spo³ecznego nie rozumie i s¹ to osoby z wykszta³ceniem ni¿szym ni¿
wy¿sze. Zdecydowanie nie rozumie pojêcia dialogu spo³ecznego 2% mê¿czyzn
(¿adna kobieta nie zaznaczy³a takiej odpowiedzi).

Ryc. 2. Formy dialogu spo³ecznego, z których korzystali respondenci

Prawie po³owa ankietowanych w ogóle nie korzysta³a z ¿adnej formy
dialogu (19%) lub by³a to zwyk³a wymiana informacji (29%), sprowadzaj¹ca
siê zazwyczaj do udzielenia pomocy zwi¹zanej ze sprawami administracyjnymi w urzêdzie (np. wype³nienie dokumentów) lub do poinformowania o podjêtych decyzjach czy planach (równie¿ przez rodki masowego przekazu).
Zrozumia³e, ¿e mo¿na nie skorzystaæ z form takich jak strajk czy lobbing,
lecz ca³kowity brak komunikacji objawiaj¹cy siê niekorzystaniem z ¿adnej
z form jest niepokoj¹cy, gdy¿ prowadzi do ograniczeñ wiedzy na temat rzeczywistoci gospodarczej, politycznej i ogólnie tego, co dzieje siê w spo³eczeñstwie. Ma to tak¿e ujemne konsekwencje dla sektora pañstwowego, któremu
trudno wówczas okreliæ, jakie potrzeby ma znaczna czêæ spo³eczeñstwa.
Spora czêæ obywateli jednak¿e korzysta lub korzysta³a z jakiej formy
dialogu spo³ecznego: 13% mia³o stycznoæ z konsultacjami spo³ecznymi,
a 11% z opiniowaniem. Konsultacje maj¹ na celu naprowadziæ obie strony na
pewien wspólny tor mylenia, wymieniæ zdania na okrelony temat i wprowadziæ merytoryczne uzasadnienia co do podejmowanego tematu. Przymiotem konsultacji nie musi wiêc byæ uzyskanie wypracowanego kompromisu
i obranie wspólnego stanowiska. Strony dialogu konsultuj¹ siê, wymieniaj¹c
pozytywne i negatywne cechy oraz konsekwencje podjêcia okrelonej decyzji,
ewentualnie wskazuj¹c na potrzebê regulacji danych spraw w ogóle. Konsultacje i opiniowanie nie musz¹ byæ wi¹¿¹ce, poniewa¿ nie s¹ negocjacjami
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i nie musz¹ siê w nie przeistaczaæ. Uzyskany ³¹czny wynik 24% badanych
jest zatem wzglêdnie zadowalaj¹cy, szczególnie w porównaniu do najwy¿ej
formy dialogu spo³ecznego, jeli chodzi o zaanga¿owanie i zwi¹zanie ustaleniami, czyli negocjacji. Jedynie 1% respondentów deklaruje, ¿e mia³ stycznoæ z negocjacjami. Fakt, ¿e negocjacje w Polsce odbywaj¹ siê najczêciej
w ramach komisji trójstronnej i jej wydzia³ów, obni¿a dostêpnoæ prowadzenia negocjacji, lecz nie jest to regu³¹. Równie¿ lobbing jako gra grup nacisku
czêsto kszta³tuje siê w elitarnych lub cile powi¹zanych z rz¹dem spo³ecznociach i z tej formy korzysta równie¿ 1% respondentów.
Negocjacje, lobbing i bojkot to najrzadziej stosowane narzêdzia komunikacji miêdzy w³adz¹ a spo³eczeñstwem. Formy komunikacji o negatywnym
wydwiêku, w którym jedna ze stron próbuje wymusiæ co na drugiej, czyli
w³anie bojkot, protest i strajk to równie¿ jedne z najrzadziej u¿ywanych form,
bowiem tylko 6% respondentów bra³o udzia³ w strajku i 5% w protecie. S¹ to
formy zdecydowanie anga¿uj¹ce, jeli chodzi o czas, przygotowanie i wyrzeczenia (np. strajk g³odowy czy protest uliczny). Najczêciej wymuszaj¹ one podjêcie rozmów i negocjacji w celu uzyskania korzyci, które mo¿e im wypracowaæ
w³adza, szczególnie przez podjêcie okrelonych regulacji, zmiany w prawie.
Reprezentacja, czyli mo¿liwoæ wziêcia udzia³u w procesie decyzyjnym
przez reprezentantów spo³eczeñstwa, to forma zwi¹zana z opiniowaniem,
bowiem najczêciej polega na uczestnictwie w instytucji o charakterze opiniodawczo-doradczym. Reprezentacja mo¿e byæ tworzona w zwi¹zku z przynale¿noci¹ terytorialn¹ lub np. wiatopogl¹dow¹7. Tê aktywnoæ zadeklarowa³o jedynie 4% ankietowanych.

Ryc. 3. Zainteresowanie ¿yciem publicznym
7 Rada Ministrów, Zasady Dialogu Spo³ecznego, Dokument programowy rz¹du przyjêty
przez Radê Ministrów w dniu 22 padziernika 2002 r., Warszawa 2002, s. 10.
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Mimo i¿ prawie po³owa ankietowanych deklaruje ograniczony kontakt
z w³adz¹ (29% - zwyk³a wymiana informacji, 19% niekorzystanie z ¿adnej
form dialogu), to okazuje siê, ¿e nie wynika to z braku zainteresowania
¿yciem publicznym. Respondenci ledz¹, jakie decyzje podejmowane s¹ w ich
miastach, interesuj¹ siê jego ¿yciem spo³ecznym, gospodarczym lub politycznym  a¿ 33% ankietowanych czyta lokalne gazety, ogl¹da lokaln¹ telewizjê
lub s³ucha radia i okrela tego typu zainteresowanie jako du¿e. Z kolei 23%
deklaruje, ¿e jest to zainteresowanie umiarkowane. Zaciekawienie tylko takimi wydarzeniami, które s¹ szczególnie interesuj¹ce lub wa¿ne i dotycz¹ bezporednio mieszkañców, zadeklarowa³o 19% respondentów. Pozosta³e odpowiedzi to zainteresowanie s³abe (18%), tzn. odnosz¹ce siê wy³¹cznie do
kwestii dotykaj¹cych badanego osobicie, jak te¿ ca³kowity brak zainteresowania sprawami politycznymi (7%).

Ryc. 4. Zaanga¿owanie w dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych

Organizacje pozarz¹dowe, g³ównie fundacje i stowarzyszenia, s¹ wa¿nymi partnerami dialogu spo³ecznego i aktywnie w nim uczestnicz¹, wp³ywaj¹c
na podejmowanie decyzji. W³adze licz¹ siê ze zdaniem osób, które nale¿¹ do
organizacji, dlatego te¿ wynik badania na temat udzia³u obywateli w organizacjach pozarz¹dowych jest bardzo niezadowalaj¹cy. Jedynie 3 na 100 osób
nale¿y do organizacji pozarz¹dowej, jak¹ jest Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Stowarzyszenie na rzecz Owiaty oraz wolontariat (bez wskazania konkretnej
organizacji). S¹ to mê¿czyni w wieku od 36 do 55 lat z miasta powy¿ej
10 tys. mieszkañców: dwóch z wykszta³ceniem wy¿szym i jeden z wykszta³ceniem rednim. 19% respondentów w³¹cza siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹ sporadycznie. Jednak zdecydowana wiêkszoæ, bo a¿ 78%, zupe³nie nie anga¿uje
siê dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych ani dawniej do niej nie nale¿a³a.
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Ryc. 5. Korzystanie z Internetu w celu pozyskiwania informacji
i za³atwiania spraw organizacyjnych

Ankietowani korzystaj¹cy z zasobów Internetu w celu realizowania
spraw zwi¹zanych z administracj¹ i traktuj¹cy to medium jako ród³o wiedzy
o sprawach publicznych stanowi¹ 63% ogó³u badanych. 16% respondentów
codziennie dowiaduje siê, co dzieje siê na wiecie i w regionie. Kilka razy
w tygodniu sprawdza wiadomoci 23% osób, za 24% robi to kilka razy
w miesi¹cu. Pozosta³e 37% rzadko b¹d wcale nie korzysta z Internetu dla
ww. celów, w tym 16% respondentów nie wykorzystuje nowoczesnych technologii do tego, by poszerzaæ swoj¹ wiedzê o wiecie ani po to, by u³atwiaæ sobie
kontakt z administracj¹ publiczn¹, 12% zagl¹da w tych celach do Internetu
kilka razy w roku, natomiast 9% osób robi to jeszcze rzadziej.

Ryc. 6. Aktywnoæ na forach dialogowych miast
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Nowoczesnym rozwi¹zaniem maj¹cym zwiêkszyæ zaanga¿owanie obywateli mia³y byæ fora dialogowe czy inaczej  platformy konsultacyjne. W zamyle by³y to strony, na których obywatele mogliby zamieszczaæ posty opiniuj¹ce pewne decyzje czy zamiary ich podjêcia. Wyd³u¿one terminy konsultacji
internetowych, ³atwoæ dostêpu i przejrzystoæ mia³y zachêcaæ i prowadziæ do
odst¹pienia od tradycyjnych form dialogu spo³ecznego, promuj¹c jednoczenie mo¿liwoæ wp³ywania na decyzje w³adz poszczególnych jednostek.
Jednak wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, i¿ powy¿sze za³o¿enia nie sprawdzaj¹ siê w praktyce. Chocia¿ wiêkszoæ ankietowanych ma
dostêp do Internetu i z niego korzysta, to a¿ 60% respondentów, którzy s¹
wiadomi istnienia takiej formy komunikacji miêdzy w³adz¹ a spo³eczeñstwem, nie bierze udzia³u w dyskusjach. To, co dzieje siê na takiej stronie,
obserwuje 9% respondentów, lecz nie udziela siê na forach. Sporadycznie
udziela siê 12%, a czynnie jedynie 1% badanych. Natomiast 18% nie ma
pojêcia o istnieniu takich platform.

Ryc. 7. Znaczenie g³osu obywatela na szczeblu lokalnym

Wiêkszoæ respondentów uwa¿a, ¿e ich zdanie, a nawet aktywnoæ spo³eczna lub jej brak nie wp³ywa na podejmowane przez w³adzê lokaln¹ decyzje. 40% twierdzi, ¿e ich g³os nie liczy siê w ogóle, a 21%, ¿e zazwyczaj nie
ma znaczenia. Ponad po³owa badanych nie dostrzega zatem sensu udzielania
siê, poniewa¿ ich zdaniem nie przynosi to ¿adnego skutku. Spora czêæ ankietowanych, bo 18%, s¹dzi, ¿e ich g³os wa¿ny, jednak w zale¿noci od zajmowanego stanowiska, 11% twierdzi, i¿ zazwyczaj ma znaczenie, a pozosta³e
10%, ¿e jest brany pod uwagê tylko wówczas, gdy siê zaanga¿owali w dan¹
sprawê.
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Ryc. 8. Znaczenie g³osu obywatela na szczeblu rz¹dowym

Na szczeblu rz¹dowym sytuacja prezentuje siê znacznie niekorzystniej.
Przekonanych, ¿e g³os jednostki dla w³adzy pañstwowej w ogóle siê nie liczy,
jest a¿ 46% respondentów, za 35% myli, ¿e zazwyczaj nie ma on znaczenia.
£¹cznie 81% osób twierdzi, ¿e ich aktywnoæ i zdanie, jakie reprezentuj¹ i co
to, mogliby wnieæ do merytorycznej dyskusji, nie ma ¿adnego znaczenia dla
w³adzy rz¹dowej. Odpowied, ¿e g³os jest wa¿ny, ale w zale¿noci od zajmowanego stanowiska, zaznaczy³o 7%, ¿e zazwyczaj ma znaczenie  11% badanych i tylko jedna osoba ankietowana stwierdzi³a, ¿e jej g³os ma znaczenie.

Ryc. 9. Formy komunikacji obywateli z organami administracji pañstwowej
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Wród ró¿nych form komunikacji nie dominuje znacz¹co ¿adna konkretna. Zarówno tradycyjne sposoby, jak i te nowoczesne s¹ wed³ug respondentów potrzebne. W czo³ówce znalaz³y siê kolejno ankiety i spotkania otwarte
(18 i 17%). Trochê ni¿ej referendum i Biuletyn Informacji Publicznej (12
i 10%). E-konsultacje i e-PUAP to zaledwie 6% i 7% wskazañ. Narzêdzia
interaktywne maj¹ wiêc znacznie mniejsze znaczenie zdaniem ankietowanych, mimo powszechnego dostêpu do Internetu.

Podsumowanie
Trudno jednoznacznie oceniæ efektywnoæ dialogu spo³ecznego, jego rozwój i stopieñ interaktywnoci, porzucaj¹c tradycyjne rozumienie definicji
w przypadku, gdy badanych cechuje brak aktywnoci i odrzucanie nowoczesnych form wymiany informacji. Diagnoza wiêc jest nastêpuj¹ca: Dialog spo³eczny widocznie nie jest dla wszystkich i wiêkszoæ ludzi wiadomie z niego
nie korzysta, a co za tym idzie  nie mo¿e byæ efektywnym narzêdziem
komunikacji miêdzy w³adz¹ a spo³eczeñstwem. Byæ mo¿e jednostki wiadomie odrzucaj¹ tê formê wspó³pracy ze wzglêdu na przekonanie, ¿e ich g³os
niewiele znaczy dla sektora publicznego. Jednak nie udzielaj¹c siê, trudno
jest oceniæ, czy rzeczywicie g³os ten jest nieistotny dla w³adzy lokalnej czy
rz¹dowej.

Summary
Effectiveness of social dialogue involving individual participants
and influence of ICT
 case study of Warmia and Mazury region
Key words: ICT, social dialogue, civil society, e-government.

Social dialogue is a tool for communication between the authorities and
society, most of the times it is related to social and economic cases in which
one of the parties is the state. State is committed to develop new technologies also in communication with the citizens. This paper presents findings
related to involvement of citizens in a dialogue with the government, especially with regard to the use of the Internet in the communication process
between the two parties.
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Zasada kontradyktoryjnoci postêpowania karnego
a rozwój teorii obrony
Podstaw¹ funkcjonowania procesu karnego w wielu wspó³czesnych pañstwach jest zasada kontradyktoryjnoci. Jej istotê (w klasycznym ujêciu1)
stanowi za³o¿enie, ¿e ka¿de przestêpstwo powinno zostaæ zbadane jednoczenie z pozycji dwóch stron postêpowania2  oskar¿enia i obrony, a koñcow¹
decyzjê musi podj¹æ s¹d, pe³ni¹cy rolê niezawis³ego arbitra w sporze procesowym. Ka¿da ze stron ma odmienne cele i dzia³a zawsze w swoich w³asnych
intencjach, jednak wspó³dzia³aj¹c na ka¿dym etapie postêpowania karnego,
wspólnie tworz¹ najlepsze z mo¿liwych warunki do ustalenia obiektywnej
i pe³nej prawdy o zdarzeniu. Nakierowuj¹ bowiem uwagê sêdziego na ró¿ne
strony tej samej sprawy, pomagaj¹c w ocenie jej szczegó³ów.
Zasada kontradyktoryjnoci jest niezbêdn¹ przes³ank¹ skutecznej realizacji prawa do obrony (ius defensionis), tj. podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do odparcia stawianych oskar¿onemu zarzutów za pomoc¹ przyznanych
mu uprawnieñ procesowych3. Prawo to sk³ada siê z dwóch integralnych
elementów: obrony materialnej, przys³uguj¹cej ka¿demu podejrzanemu i polegaj¹cej na podejmowaniu samodzielnych dzia³añ w swojej w³asnej obronie,
oraz obrony formalnej, realizowanej w interesach podejrzanego przez zawodowego reprezentanta procesowego  obroñcê4. Zarówno pierwszy, jak i drugi
1 W klasycznym ujêciu mo¿emy mówiæ o stosunkowo nieograniczonej, tzw. czystej kontradyktoryjnoci. Jej przeciwieñstwem jest kontradyktoryjnoæ zbalansowana  gdy s¹d odgrywa
aktywn¹ rolê w procesie dowodowym, a mo¿liwoci obrony s¹ w wiêkszym lub mniejszym
stopniu ograniczone, szczególnie na pocz¹tkowym etapie postêpowania karnego.
2 Termin strona procesowa nale¿y do dyskusyjnych w literaturze polskiej (S. Walto,
P. Hofmañski, Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 178179). Tu i dalej
pojêcie to oznacza podmioty reprezentuj¹ce oskar¿enie lub obronê w postêpowaniu karnym,
niezale¿nie od tego, czy posiadaj¹ one interes prywatny, czy te¿ nie.
3 P. Hofmañski (red.), System prawa karnego procesowego, t. I, cz. I, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 775.
4 S. Walto, P. Hofmañski, op. cit., s. 300.

282

Denis Solodov

element w pe³ni realizuj¹ siê tylko w procesie kontradyktoryjnym, w którym
rola i zadania ka¿dej ze stron procesowych zosta³y precyzyjnie okrelone.
Jednak, jak siê podkrela w judykaturze, ocena, czy zosta³o zapewnione
konstytucyjne prawo do obrony w postêpowaniu karnym, nie mo¿e sprowadzaæ siê tylko do ustalenia, ¿e oskar¿ony mia³ obroñcê(-ów) lub obroñca by³
obecny na rozprawie czy podczas czynnoci procesowych, w których jego
udzia³ jest obowi¹zkowy5. Konieczne jest zapewnienie osobie obrony rzeczywistej. W praktyce o skutecznoci obrony formalnej decyduje nie tylko (i nie
tyle) szerokoæ przys³uguj¹cych danej stronie uprawnieñ prawnoprocesowych, lecz trafny wybór strategii i taktyki obrony.
Nie przypadkiem w literaturze kontradyktoryjny proces karny porównuje siê czasem do gry w pi³kê no¿n¹  koñcowy wynik jest równie¿ uzale¿niony od poprawnych decyzji taktycznych graczy. W tej metaforze dwie dru¿yny
futbolowe symbolizuj¹ dwie strony procesowe  oskar¿enie i obronê. Polem
gry jest postêpowanie karne, a jego granice zosta³y zaznaczone przez regu³y
procesowe obowi¹zuj¹ce obie strony. cieraj¹ce siê dru¿yny graj¹ t¹ sam¹
pi³k¹  informacj¹ relewantn¹, tj. maj¹c¹ zwi¹zek ze spraw¹. Na polu jest
równie¿ sêdzia, który dba o przestrzeganie regu³ przez wszystkich uczestników gry6. Dru¿yny pokazuj¹ swoje najlepsze umiejêtnoci, w ka¿dym razie
a posteriori zapewniaj¹ widzów, ¿e dzia³a³y w miarê swoich si³ i mo¿liwoci.
Jak i w pi³ce wygrywa strona najlepiej przygotowana, w tym taktycznie,
a koñcowy wynik (pod warunkiem, ¿e regu³y gry nie zosta³y naruszone)
uznaje siê za sprawiedliwy.
Oczywicie, metafora powy¿sza odnosi siê do idealnego modelu kontradyktoryjnego procesu karnego. W praktyce strony procesowe a priori nie
dysponuj¹ równymi mo¿liwociami. Trzeba wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e kontradyktoryjnoæ nie jest celem samym w sobie, lecz rodkiem usprawniaj¹cym
przebieg procesu, podnosz¹cym wiarygodnoæ dokonywanych przez s¹d ustaleñ faktycznych. Dlatego na okrelonych etapach postêpowania karnego stosuje siê pewne ograniczenia uprawnieñ obrony, a z zasady kontradyktoryjnoci ustawodawca w ka¿dym kraju wprowadza pewne wyj¹tki uzasadnione
aktualnie realizowan¹ polityk¹ kryminaln¹. W Polsce jako przyk³ad takiego
ograniczania mo¿na podaæ przepis zawarty w § 2, 3 art. 73 oraz w § 2 art. 74
k.p.k. Bior¹c pod uwagê s³u¿ebn¹ funkcjê zasady kontradyktoryjnoci, nie
mo¿na do koñca zgodziæ siê pogl¹dem, ¿e g³ównym celem wymiaru sprawiedliwoci jest zakoñczenie sporu stron. Nie ma natomiast istotnego znaczenia
5 A. Bojañczyk, Czy prowadzenie obrony przez radcê prawnego mo¿e stanowiæ skuteczn¹
przyczynê apelacyjn¹ i prowadziæ do uchylenia wyroku w zwi¹zku z naruszeniem prawa do
obrony w postêpowaniu karnym?, Palestra 2012, nr 1112, s. 208.
6 Î.ß. Áàåâ, Òàêòèêà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé çàùèòû îò íåãî.
Ñëåäñòâåííàÿ òàêòèêà: Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå, Èçä. Ýêçàìåí, Ìîñêâà 2003, s. 455.
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odwo³ywanie siê do prawdy materialnej, bo ta jest tylko jedn¹ z przes³anek
decyzji koñcz¹cej spór stron7.
Kontradyktoryjnoæ jest tematem niezwykle aktualnym w wietle zaplanowanego na przysz³y rok wejcia w ¿ycie zmian w polskiej procedurze karnej. Wed³ug uzasadnienia projektu przygotowanego przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Karnego, obecny model postêpowania karnego w Polsce powoli
wyczerpuje ju¿ swoje mo¿liwoci. Komisja wskazuje m.in. na takie jego wady,
jak odejcie od kontradyktoryjnoci postêpowania s¹dowego na rzecz inkwizycyjnego wyjaniania faktów sprawy w toku postêpowania s¹dowego,
a w konsekwencji nieprawid³owe roz³o¿enie ciê¿aru odpowiedzialnoci za
wynik procesu. Przygotowane przez Komisjê zmiany do k.p.k. zmierzaj¹
w szczególnoci do przemodelowania postêpowania jurysdykcyjnego w kierunku wiêkszej kontradyktoryjnoci, która zdaniem jego autorów stwarza
najlepsze warunki do wyjanienia prawdy materialnej i najlepiej s³u¿y poszanowaniu praw uczestników postêpowania8.
Wprowadzane przez ustawodawcê nowele ju¿ zosta³y poddane ostrej
i czêsto s³usznej krytyce9 . Nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, ¿e z punktu
widzenia praktyki zmiany te bêd¹ sprzyja³y wiêkszej ni¿ dotychczas konkurencji stron w ramach postêpowania karnego. W warunkach aktywnego
przeciwdzia³ania oskar¿eniu ze strony obrony sukces organów cigania bêdzie w znacznym stopniu zale¿a³ od umiejêtnoci przewidywania strategii
obrony oraz skutecznego zapobiegania stosowanym przez obronê typowym
taktykom. W zwi¹zku z tym istnieje potrzeba rozpracowywania zasad
i prawid³owoci, które pojawiaj¹ siê w dzia³aniach obrony. Wiedza ta bêdzie
s³u¿y³a nie tylko oskar¿eniu, ale mo¿e byæ te¿ wykorzystana do poprawienia
jakoci obrony w sprawach karnych. Brak orientacji w podstawach metodycznych oraz taktycznych pracy obroñcy sprawia, ¿e pocz¹tkuj¹ce adwokaci
(potencjalni obroñcy) zdani s¹ na w³asne si³y. Ze zrozumia³ych powodów cenê
za to zap³ac¹, niestety, ich klienci. Umiejêtnie realizowana obrona stymuluje
i usprawnia dzia³alnoæ oskar¿enia, dlatego efektywna obrona formalna nie
pozostaje w prostej antynomii z efektywnoci¹ cigania i wymiaru sprawiedliwoci10.
7 Krakowskie Zeszyty S¹dowe. Biuletyn S¹du Apelacyjnego w Krakowie w Sprawach
Karnych 2013, nr 6 (270), s. 25.
8 Zob. [online] <http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/LiczOpen?OpenAgent&753534AA9
B57BA87C1257B4200324075>, dostêp: 17.03.2014 r.
9 D. Drajewicz, Kontradyktoryjnoæ: s³uszna, ale czy rzeczywicie mo¿liwa, Gazeta Prawna z 25 padziernika 2013; J. Dubois, Pop³och w prokuraturze, Na Wokandzie 2014, nr 1(19),
s. 56; J. M. Ferenz, Egzamin z kontradyktoryjnoci, Na Wokandzie 2014, 1(19), s. 2021;
K. Kielbicki, Redefinicja zasady kontradyktoryjnoci w postêpowaniu karnym  uwag kilka,
Palestra 2013, nr 910, s. 4853.
10 C. Kulesza, Efektywna obrona w postêpowaniu przygotowawczym a favor procuratori,
Prokuratura i Prawo 2007, nr 4, s. 8.
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Pozostaje pytanie, czy kryminalistyka mo¿e staæ siê placem budowy
nowej teorii naukowej? Od czasów Hansa Grossa jest bowiem przedstawiana
jako nauka praktyczna, która s³u¿y interesom wy³¹cznie jednej ze stron
postêpowania karnego i jest zastrze¿ona dla organów cigania karnego. Nie
wszyscy wspó³czeni badacze zgadzaj¹ siê z t¹ tez¹. Niektórzy twierdz¹, ¿e
tradycyjny pogl¹d na obszar przedmiotowy kryminalistyki winien zostaæ zrewidowany11. W istocie kryminalistyka nie jest zwi¹zana z okrelon¹ stron¹
postêpowania karnego i jej dzia³alnoci¹, ale raczej z procesem dowodowym
w sprawach karnych. W literaturze spotkaæ mo¿na pogl¹d, ¿e wspó³czesna
kryminalistyka zajmuje siê tworzeniem nale¿ytych informacyjno-technologicznych warunków w celu uskuteczniania procesowego badania przestêpstw12. Pozwala to na wysuniêcie wniosku, ¿e s³u¿y ona obu stronom
postêpowania karnego, a nie wy³¹cznie oskar¿eniu. Praktyka potwierdza zasadnoæ tezy o jej uniwersalnym charakterze. Przyk³adowo opinie ekspertów
zawieraj¹ce wnioski prawdopodobne mog¹ s³u¿yæ interesom nie tylko oskar¿enia, ale te¿ obrony. Opinia bieg³ego mo¿e bezporednio wiadczyæ o niewinnoci oskar¿onego. Podobnie zalecenia taktyki kryminalistycznej nie s¹ wykorzystywane wy³¹cznie przez oskar¿enie. Celem takich rekomendacji jest
zapewnianie warunków niezbêdnych do prawid³owych ustaleñ faktycznych,
a jednoczenie ochrony praw i interesów jednostki. Przyk³adowo, zalecenia
taktyczne dotycz¹ce przes³uchania podejrzanego konstruowane s¹ zgodnie
z zasad¹ wybiorczoci, której istota polega na tym, ¿e stosowane przez przes³uchuj¹cego narzêdzia taktyczne powinny zadzia³aæ wy³¹cznie wtedy, gdy
osoba przes³uchiwana rzeczywicie posiada poszukiwane informacje. Bêd¹
one natomiast neutralne w stosunku do osoby, która takimi informacjami nie
dysponuje. Kryminalistyka jest nauk¹ bezstronn¹, zmierzaj¹c¹ do ustalenia
prawdy o zdarzeniu. Do ustalenia takiej prawdy d¹¿y nie tylko oskar¿enie,
ale te¿ obrona (w ka¿dym razie w zakresie ustalenia okolicznoci faktycznych, które s¹ korzystne dla klienta).
Nowy dzia³ kryminalistyki zajmuj¹cy siê badaniem dzia³alnoci obroñcy
w postêpowaniu karnym otrzyma³ w literaturze ró¿ne nazwy. Mówi siê
o kryminalistyce adwokackiej, adwokatologii kryminalistycznej13, nauce
o obronie zawodowej w sprawach karnych14. Ka¿da z wymienionych nazw
wydaje siê byæ dyskusyjna. Przede wszystkim nie istnieje i istnieæ nie mo¿e
kryminalistyka adwokacka. Nie ma podstaw do podzia³u kryminalistyki na
11

P. Girdwoyñ, Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Zakamycze, Kraków 2004, s. 11.
Â.ß. Êîëäèí, Êðèìèíàëèñòèêà: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà, Ðîññèéñêàÿ þñòèöèÿ 2011, nr 3,
s. 2124.
13 Î.ß. Áàåâ, Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ àäâîêàòîëîãèÿ êàê ïîäñèñòåìà íàóêèêðèìèíàëèñòèêè.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü àäâîêàòà êàê îáúåêò êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ,
Åêàòåðèíáóðã 2002, s. 23.
14 À.Â. Ðàãóëèí, Îáùèå ïîëîæåíèÿ ó÷åíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîé çàùèòå ïî óãîëîâíûì äåëàì,
Þðëèòèíôîðì, Ìîñêâà 2008, ss. 312.
12
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dwa bloki  kryminalistykê oskar¿enia oraz kryminalistykê obrony. Dzia³
powiêcony obronie jest integraln¹ czêci¹ kryminalistyki. Analogicznie, nie
ma czego takiego jak kryminalistyka bankowa15, aczkolwiek mo¿emy mówiæ o wykorzystywaniu wiedzy kryminalistycznej w celu zapewniania szeroko
pojêtego bezpieczeñstwa w dzia³alnoci bankowej. Z kolei nazwa adwokatologia kryminalistyczna nie jest zbyt precyzyjna. Funkcjê obrony w procesie
karnym realizuj¹ nie tylko adwokaci. Po wejciu w ¿ycie nowelizacji w roli
obroñcy w ka¿dej sprawie karnej bêdzie móg³ wystêpowaæ równie¿ radca
prawny. Wydaje siê, ¿e w³aciwa jest nazwa kryminalistyczna teoria obrony
w postêpowaniu karnym. Sam termin teoria podkrela podporz¹dkowany
charakter nowego dzia³u kryminalistyki, który nie jest jeszcze na tyle rozwiniêty, ¿eby mo¿na by³o mówiæ o samodzielnej dyscyplinie naukowej, a teoria
jest elementem ka¿dej wspó³czesnej nauki16.
Propozycje zmian w strukturze wspó³czesnej kryminalistyki sta³y siê
przedmiotem ostrej dyskusji naukowej. Udzia³ w niej wziêli nie tylko kryminalistycy, ale równie¿ przedstawiciele nauki procesu karnego oraz praktycy.
Argumentacja przeciwników nowego systemu kryminalistyki opiera siê na
nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
1. Propozycja zmiany struktury kryminalistyki jest sprzeczna z sam¹
istot¹ kryminalistyki. Nie jest bowiem uzasadnione jednoczesne opracowywanie sposobów dzia³ania organów cigania karnego oraz rodków maj¹cych
utrudniaæ dzia³ania, które mog¹ byæ wykorzystywane przez nierzetelnych
adwokatów. Jest to w pewnym sensie niemoralne.
2. Nie istnieje kryminalistyka obrony jako dyscyplina naukowa, mo¿na
natomiast zgodziæ siê z tym, ¿e wiedza kryminalistyczna jest wykorzystywana przez obroñcê w postêpowaniu karnym.
3. W³aciwym miejscem teorii obrony jest nie kryminalistyka, a nauka
procesu karnego, konkretnie: jej czêæ powiêcona ochronie praw jednostki
w procesie karnym.
4. Teoria obrony nie jest dyscyplin¹ naukow¹, lecz dyscyplin¹ dydaktyczn¹, która nie posiada cech nauki.
Odpowiadaj¹c na powy¿sze zarzuty, nale¿y przede wszystkim zgodziæ siê
z tym, ¿e nie istnieje kryminalistyka oskar¿enia i kryminalistyka obrony. Kryminalistyka jest nauk¹ jednolit¹. Ma konkretny przedmiot, którym jest przestêpstwo, ale sk³ada siê z dwóch podsystemów. Przedmiot kryminalistyki powinien byæ badany nie tylko z pozycji oskar¿enia, ale równie¿ z pozycji obrony17.
15 O kryminalistyce bankowej w literaturze rosyjskiej patrz: Ã.À. Øóìàê, Ýêîíîìè÷åñêàÿ
êðèìèíàëèñòèêà â ñèñòåìå êðèìèíàëèñòè÷åñêîé íàóêè. Ïðàâî è äåìîêðàòèÿ, âûïóñê 11, Ìèíñê
2001, s. 215224.
16 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace
habilitacyjne, Difin, Warszawa 2005, s. 18.
17 Î.ß. Áàåâ, Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ àäâîêàòîëîãèÿ..., s. 10.
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Obecnie nie ma mo¿liwoci rozwoju teorii obrony jako nauki w pe³ni samodzielnej. Najlepsze warunki dla nowej dyscypliny naukowej oferuje wspó³czesna kryminalistyka, która odesz³a od starego paradygmatu i jest zorientowana
na proces kontradyktoryjny. Co do zarzutu o niemoralnoæ, to w proponowanych zmianach trudno dopatrzyæ siê naruszenia zasad etycznych. Równie
bezpodstawnie mo¿na mówiæ o niemoralnoci kryminalistyki, jeli przyj¹æ
za³o¿enie, ¿e s³u¿y ona wy³¹cznie interesom oskar¿enia. Co do mo¿liwoci
utrudniania cigania przestêpstw poprzez nierzetelne dzia³ania adwokataobroñcy, to warto przypomnieæ, na czym polega funkcja procesowa obroñcy.
Jego zadaniem jest niedopuszczenie do tego, ¿eby s³abe z punktu widzenia
dowodowego sprawy mia³y szansê w s¹dzie. Obroñca w procesie karnym
pe³ni rolê swego rodzaju sanitariusza lasu, likwiduj¹c s³abe i chore zwierzêta18. Oczywicie, stosowane przez obroñcê rodki taktyczne musz¹ odpowiadaæ zasadom etyki adwokackiej i mieciæ siê w granicach dopuszczalnego
zachowania. Interesy taktyki oraz charakter pe³nionej funkcji procesowej
wymuszaj¹ zachowanie daleko id¹cej ostro¿noci przy pos³ugiwaniu siê okrelonymi rodkami. Przyk³adowo, obroñca zauwa¿y³ powa¿ne uchybienie
w dzia³aniach prowadz¹cego postêpowanie. Mo¿e wówczas zwróciæ na to
uwagê, nie czekaj¹c na moment, gdy poprawienie tego b³êdu bêdzie utrudnione lub stanie siê wrêcz niemo¿liwe. W praktyce organ procesowy, korzystaj¹c z uwag obroñcy, w wiêkszoci przypadków w sposób mechaniczny
naprawi pope³niony b³¹d, przy czym nie bêdzie zastanawia³ siê nad jego
rzeczywist¹ przyczyn¹. W takiej sytuacji pochopne dzia³ania obrony nie tylko
nie bêd¹ sprzyja³y ustaleniu prawdy, ale równie dobrze mog¹ zaszkodziæ
interesom klienta. Teoria obrony nie zajmuje siê opracowywaniem sposobów
fa³szowania dowodów, nak³aniania do sk³adania fa³szywych zeznañ lub innych
podobnych taktyk. Dzia³ania te wykraczaj¹ poza granice dopuszczalnego pod
wzglêdem prawa oraz etyki zawodowej zachowania obroñcy. Nie s¹ zatem
przedmiotem badañ w teorii obrony. Podobnie jak dzia³ania przestêpcze przedstawicieli organów cigania skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwoci
wykraczaj¹ poza granice kryminalistyki, w tym taktyki kryminalistycznej.
Co do kolejnego zarzutu, to teoria obrony w wiêkszym stopniu zwi¹zana
jest z kryminalistyk¹ ni¿ z nauk¹ procesu karnego. Po pierwsze, zawiera
wiedzê o charakterze praktycznym. Po drugie, to, ¿e powsta³a w ramach
kryminalistyki, a nie nauki procesu karnego, nie jest rzecz¹ przypadkow¹.
Kryminalistyka klasyczna i teoria obrony wzajemnie siê uzupe³niaj¹. Po
trzecie, podstawê dzia³añ obrony stanowi¹ oczywicie przepisy prawa, w tym
prawa karnego procesowego, jednak próby nauczania taktyki obrony tylko
z pozycji procesu karnego i formalnej procedury od pocz¹tku skazane s¹ na
18 Ð.Ñ. Áåëêèí, Êðèìèíàëèñòèêà: ïðîáëåìû ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Çëîáîäíåâíûå âîïðîñû
ðîññèéñêîé êðèìèíàëèñòèêè, Èçä. ÍÎÐÌÀ, Ìîñêâà 2001, s. 195.
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niepowodzenie. Znajomoæ przepisów prawnych nie gwarantuje bowiem sukcesu zawodowego prawnika wystêpuj¹cego w roli obroñcy. Niezbêdna jest
równie¿ wiedza o tym, w jaki sposób przepisy prawne mo¿na i trzeba wykorzystywaæ w sprawie karnej, jak¹ wybraæ w danej sytuacji strategiê oraz
taktykê, kiedy nast¹pi w³aciwy moment na zastosowanie okrelonego rodka obrony. Nie wykluczam, ¿e teoria obrony mo¿e byæ przedmiotem wspólnych badañ zarówno nauki kryminalistyki, jak i nauki procesu karnego.
Takie kompleksowe badania bêd¹ odpowiada³y tendencjom obserwowanym
we wspó³czesnych naukach  ich wzajemnej integracji.
Zarzut, i¿ teoria obrony to nie dyscyplina naukowa, a wy³¹cznie dydaktyczna, równie¿ wydaje siê byæ bezpodstawny. Przyjmuj¹c takie za³o¿enie,
nale¿a³oby przyznaæ, ¿e kryminalistyka, której czêci¹ sk³adow¹ jest teoria
obrony, nie jest nauk¹, a tylko dyscyplin¹ dydaktyczn¹. Z punktu widzenia
struktury teoria obrony dzieli siê na dwa bloki: taktykê obrony w sprawach
karnych oraz metodykê obrony w sprawach karnych o przestêpstwa poszczególnych rodzajów (np. wypadki drogowe o charakterze kryminalnym, bójki
i pobicia, przestêpstwa o charakterze korupcyjnym itd.).
Taktyka obrony to czêæ taktyki kryminalistycznej, która sk³ada siê
z systemu rekomendacji, rodków taktycznych i metod maj¹cych na celu
zapewnienie racjonalnej i dopuszczalnej z punktu widzenia prawa i etyki
dzia³alnoci obroñczej w procesie karnym s³u¿¹cej ochronie interesów klienta
(podejrzanego, oskar¿onego) w obliczu realnego lub potencjalnego oskar¿enia
(cigania karnego)19.
Taktyka obrony w ka¿dej sprawie karnej kszta³tuje siê pod wp³ywem
szeregu czynników zewnêtrznych.
1. Pe³niona przez obroñcê funkcja procesowa polega na wyjanieniu okolicznoci, które wiadczyæ mog¹ o niewinnoci podejrzanego czy oskar¿onego,
okolicznoci ³agodz¹cych odpowiedzialnoæ, jak równie¿ na okazaniu podejrzanemu (oskar¿onemu) pomocy prawnej w niezbêdnym zakresie.
2. Obroñca ma nie tylko prawo, ale te¿ obowi¹zek wykorzystania do
obrony wszelkich dostêpnych rodków, a zaliczyæ do nich nale¿y wszelkie
rodki, które nie s¹ w sposób oczywisty i bezporedni zabronione przez obowi¹zuj¹ce prawo oraz etykê zawodow¹ adwokatów.
3. Granice legalnoci dzia³añ, których w ¿adnym przypadku nie wolno
obroñcy przekroczyæ, wyznaczaj¹ nie tylko przepisy prawa, ale równie¿ zasady etyki adwokackiej.
4. Obroñca posiada samodzielnoæ procesow¹, co oznacza, ¿e
a) nie jest zwi¹zany wol¹ podejrzanego i mo¿e podejmowaæ czynnoci
procesowe wbrew jego stanowisku (pod warunkiem, ¿e dzia³ania te s³u¿¹
interesowi klienta);
19

Î. ß. Áàåâ, Òàêòèêà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ..., s. 464.
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b) podejrzany nie mo¿e zleciæ obroñcy wykonania okrelonej czynnoci
o znaczeniu procesowym lub nakazaæ przyj¹æ okrelon¹ liniê obrony, je¿eli
jest to sprzeczne ze stanowiskiem adwokata-obroñcy.
5. Upowa¿nienie do obrony uprawnia (i jednoczenie zmusza) obroñcê do
dzia³ania na wszystkich etapach postêpowania karnego.
6. Obrona ma charakter ci¹g³y. Wypowiedzenie stosunku obroñczego
w przypadku obrony fakultatywnej nie wywo³uje ¿adnych skutków procesowych. Podejrzany dalej mo¿e broniæ siê sam. Je¿eli za obrona ma charakter
obligatoryjny, w przypadku wypowiedzenia stosunku obroñczego wyznacza
siê obroñcê z urzêdu.
7. Obowi¹zuj¹ce prawo zabrania obroñcy reprezentowania kilku podejrzanych (oskar¿onych), je¿eli ich interesy s¹ ze sob¹ sprzeczne.
8. Obroñca ma prawo do sk³adania wniosków o znaczeniu dowodowym,
zbierania informacji o znaczeniu obronnym, wnoszenia skarg, zapoznania siê
z aktami sprawy i udzia³u w czynnociach procesowych. Granice i mo¿liwoci
obrony okrelone s¹ na podstawie nale¿¹cych do niej praw. Uprawnienia te
s¹ stosunkowo w¹skie w postêpowaniu przygotowawczym, szersze za
w postêpowaniu przed s¹dem pierwszej instancji. W zwi¹zku z tym obroñca
a priori ma ró¿ne mo¿liwoci taktyczne na ró¿nych etapach postêpowania:
bardzo ograniczone z powodu braku informacji dowodowych na samym pocz¹tku, wiêksze po przedstawieniu zarzutów, po zapoznaniu siê z materia³ami uzasadniaj¹cymi zastosowanie w stosunku do klienta aresztu tymczasowego, znacznie wiêksze po zapoznaniu siê z aktami sprawy w ca³oci. Bior¹c
pod uwagê oczywiste dysproporcje w mo¿liwociach obrony w toku postêpowania karnego, nale¿y zgodziæ siê z pogl¹dem, ¿e taktyka obrony powinna
sk³adaæ siê z dwóch czêci  taktyki obrony na etapie postêpowania przygotowawczego oraz taktyki obrony na etapie postêpowania przed s¹dem20.
Wa¿ny element teorii (i praktyki) stanowi¹ zasady strategiczne obrony
w postêpowaniu karnym. Okrelaj¹ one granice dopuszczalnego zachowania
obroñcy, minimalne standardy obrony, umo¿liwiaj¹ dokonanie w³aciwej oceny efektywnoci obrony w ka¿dym konkretnym przypadku.
1. Dzia³ania obroñcy nie mog¹ pogarszaæ po³o¿enia klienta w porównaniu do sytuacji dotychczasowej (primum non nocere21).
2. Obroñca powinien broniæ wszystkich niesprzecznych z prawem interesów swojego klienta. Nie mo¿na broniæ interesów klienta, je¿eli polegaj¹ one
np. na zaniechaniu obowi¹zku stawiennictwa przed organami cigania czy
s¹dem, naruszeniu warunków rodka zapobiegawczego, zmuszeniu wiadka
lub pokrzywdzonego do z³o¿enia zeznañ lub ich modyfikacji, bezpodstawnym
oskar¿eniu innej osoby o pope³nienie przestêpstwa.
20
21

P. Girdwoyñ, op. cit., s. 1314.
C. Kulesza, op. cit., s. 7.
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3. Obrona musi zmierzaæ do osi¹gniêcia takiego wyniku sprawy, który
obiektywnie lub subiektywnie odpowiada klientowi.
4. Niezbêdnym elementem dzia³alnoci obroñczej jest ryzyko taktyczne.
Zadanie obroñcy polega na wczesnym przewidywaniu potencjalnych skutków
negatywnych takiego ryzyka i podjêciu niezbêdnych w danej sytuacji taktycznej rodków zapobiegawczych. Ryzyko taktyczne obroñcy jest tym wy¿sze, im
mniej informacji o sprawie posiada. Przejawem tej zasady jest powszechnie
stosowana strategia na pocz¹tkowym etapie postêpowania przygotowawczego, polegaj¹ca na stanowczej odmowie sk³adania jakichkolwiek zeznañ lub
wyjanieñ w sprawie. W postêpowaniu s¹dowym natomiast obowi¹zuje inna
regu³a taktyczna, minimalizuj¹ca ryzyko, której istotê mo¿na uj¹æ poprzez
aksjomat nie zadawaj pytania, je¿eli nie wiesz, jaka bêdzie na nie odpowied. Dotyczy to nie tylko czynnoci dowodowej przes³uchania, ale tak¿e
ka¿dego innego celowego dzia³ania obroñcy.
5. Obrona musi wychodziæ z za³o¿enia, ¿e dowody sprzeczne z wersj¹
klienta s¹ w¹tpliwe lub co najmniej mog¹ byæ zinterpretowane w inny sposób, ni¿ to robi oskar¿enie lub s¹d w wyroku skazuj¹cym.
6. Najlepszym rodkiem obrony jest prawo22.
7. Wa¿ne jest szerokie i aktywne wykorzystywanie w celach obrony wiedzy specjalnej w zakresie oceny dowodów naukowych oskar¿enia, poszukiwania nowych dowodów s³u¿¹cych celom obrony.
Taktyka kryminalistyczna, w tym taktyka obrony w sprawach karnych
nie jest mechanicznym po³¹czeniem rad, zaleceñ, rekomendacji kryminalistycznych. S¹ one usystematyzowane zgodnie z typowymi sytuacjami taktycznymi. W praktyce mog¹ one ulegaæ radykalnej zmianie w miarê ujawniania przez oskar¿enie istotnych informacji o sprawie. Wymaga to od obroñcy
du¿ej elastycznoci i sta³ej gotowoci do natychmiastowego dzia³ania. Taktyka obrony nale¿y raczej do sztuki ni¿ do rzemios³a, którego mo¿na siê nauczyæ. U podstaw sytuacji obrony znajduj¹ siê trzy czynniki:
a) stosunek klienta do istoty oskar¿enia czy te¿ podejrzenia;
b) istnienie dowodów winy klienta;
c) charakter wiedzy obroñcy na ten temat23.
Przyk³adowo, po zakoñczeniu postêpowania przygotowawczego powstaje
jedna z nastêpuj¹cych sytuacji:
1) klient przyznaje siê do winy w pope³nieniu zarzucanego mu przestêpstwa, a w sprawie zosta³y zebrane wystarczaj¹ce dowody, które w sposób
obiektywny potwierdzaj¹ to przyznanie siê;
2) klient przyznaje siê do winy w pope³nieniu zarzucanego mu przestêpstwa, jednak w sprawie brak jest wystarczaj¹cych dowodów, które w sposób
obiektywny potwierdza³yby to przyznanie siê;
22
23

Î.ß. Áàåâ, Òàêòèêà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ..., s. 491492.
Ibidem, s. 469471.
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3) klient nie przyznaje siê do winy w pope³nieniu zarzucanego mu przestêpstwa, a w sprawie nie ma zdaniem obroñcy wystarczaj¹cych dowodów,
które w sposób obiektywny potwierdza³yby jego winê;
4) klient nie przyznaje siê do winy w pope³nieniu zarzucanego mu przestêpstwa, ale zdaniem obroñcy zebrane zosta³y wystarczaj¹ce dowody, które
w sposób obiektywny wskazuj¹ na jego winê.
Te typowe sytuacje mog¹ dotyczyæ ca³oci oskar¿enia albo te¿ charakteryzowaæ poszczególne stawiane oskar¿onemu zarzuty. Co oczywiste, klasyfikacja ta nie jest wyczerpuj¹ca.
Podsumowuj¹c, w artykule omówione zosta³y tylko niektóre podstawowe
zagadnienia zwi¹zane z formowaniem siê w ramach kryminalistyki teorii
obrony w postêpowaniu karnym. Niezbêdne s¹ dalsze, pog³êbione badania
w tym zakresie. Potwierdza to dowiadczenie rosyjskie: po nowelizacji procedury postêpowania karnego w kierunku zwiêkszenia kontradyktoryjnoci
ukaza³o siê kilkadziesi¹t prac powiêconych taktyce i metodyce obrony,
w tym spora liczba monografii. Obroniono kilka prac doktorskich (w ramach
dwóch przewodów by³em recenzentem oficjalnym). W Polsce zagadnienia te
przedstawione zosta³y najpe³niej w pracy profesora Piotra Girdwoynia.
wiadczyæ to mo¿e o wci¹¿ szerokich mo¿liwociach do badañ w tym zakresie
na gruncie prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwoci w Polsce.

Summary
The principle of adversarial criminal proceedings
and the development of the theory of the defense
Key words: criminal procedure, adversarial system, defense lawyer, prosecution, forensic tactic,
the theory of defense in criminal cases.

The article is devoted to the problems of development of the theory of
defense in criminal process. Polish legislator introduces far-reaching changes
in criminal procedure, to which modern criminalistics, especially forensic
tactic, is not fully prepared. The changes require more than ever the activity
of representatives from both sides, especially from prosecution. The prosecution now should take into account defense strategy and tactics. On the other
hand effective defense will stimulate the activity of the prosecution. The
defense lawyers role is to argue on behalf of the defendant. In general
defense lawyer must to do everything within the law to clear the defendant
of charges or at least reduce charges against him. This helps us to minimalize the possibility of wrongful conviction. Therefore, there is sufficient theoretical and practical basis for the formation of a new part of criminalistics
 the theory of defense.
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Franciszek Bar
 pierwszy prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku.
Szkic do historii wymiaru sprawiedliwoci
w Polsce po 1945 r.
Kres okupacji niemieckiej w 1945 r. zapocz¹tkowa³ odbudowê polskiego
systemu wymiaru sprawiedliwoci, je¿eli nie wrêcz jego budowê na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Pod tym wzglêdem tereny Apelacji Gdañskiej by³y doæ
specyficzne  objê³y bowiem nie tylko terytorium le¿¹ce do 1 wrzenia 1939 r.
w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, ale równie¿ obszar by³ego Wolnego
Miasta Gdañska oraz okrêgi s¹dów znajduj¹ce siê do tej daty w III Rzeszy
Niemieckiej. Ju¿ w lipcu 1945 r. zadecydowano, by w obrêbie Apelacji Gdañskiej znalaz³y siê okrêgi S¹dów Okrêgowych w Gdañsku, Gdyni, S³upsku
oraz Stargardzie Szczeciñskim. W pocz¹tkach wrzenia 1945 r. wydzielono
z Apelacji Olsztyñskiej okrêg S¹du Okrêgowego w Elbl¹gu i w³¹czono go
w struktury Apelacji Gdañskiej. W tym samym czasie, tj. od lata do jesieni
1945 r., w obrêbie Apelacji Gdañskiej znalaz³y siê tak¿e okrêgi S¹dów Okrêgowych w Koszalinie i Szczecinie. Jednak praktycznie do koñca 1945 r. trwa³y dyskusje na forum Ministerstwa Sprawiedliwoci co do ostatecznego
kszta³tu Apelacji Gdañskiej. Starano siê doprowadziæ do takiego stanu rzeczy, by pokrywa³ siê on z granicami administracyjnymi tworzonych wówczas
województw. Z tej te¿ racji ju¿ w drugiej po³owie listopada 1945 r. do Apelacji
Gdañskiej przy³¹czono kolejne okrêgi s¹dowe z powiatów: tczewskiego, starogardzkiego, kocierskiego, wa³eckiego, chojeñskiego, myliborskiego i choszczeñskiego, nie dokonuj¹c wszak¿e jednoczesnego ich w³¹czenia do okrelonych okrêgów s¹dów okrêgowych i pozostawiaj¹c to rozwi¹zanie od³o¿onym
w czasie1.
1 G. Jakubowski, S¹downictwo powszechne w Polsce w latach 19441950, Warszawa 2002,
s. 104108.
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Pierwsze prace nad stworzeniem S¹du Apelacyjnego w Gdañsku rozpoczê³y siê latem 1945 r. Ju¿ 20 lipca 1945 r. ówczesny minister sprawiedliwoci Henryk wi¹tkowski powierzy³ sêdziemu S¹du Apelacyjnego w Warszawie Franciszkowi Barowi [...] organizacjê i czasowe kierownictwo S¹du
Apelacyjnego w Gdañsku2. Dopiero po niespe³na dwóch latach od tego wydarzenia, z dniem 30 kwietnia 1947 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Boles³aw Bierut mianowa³ Franciszka Bara na stanowisko prezesa S¹du
Apelacyjnego w Gdañsku, jednak z [...] wa¿noci¹ od dnia 20 lipca 1945 r.3.
Warto w tym miejscu przeledziæ losy kariery zawodowej sêdziego Franciszka Bara, które w du¿ym stopniu odzwierciedlaj¹ losy tego pokolenia
pracowników polskiego wymiaru sprawiedliwoci.
Franciszek Bar urodzi³ siê 13 grudnia 1898 r., na terenie Królestwa
Polskiego, w miasteczku powiatowym Wy³kowyszki, po³o¿onym w guberni
suwalskiej. Jego rodzicami byli Stanis³awa z Jacynów oraz Kazimierz Roch
Bar, który wykonywa³ w tych¿e Wo³kowyszkach zawód notariusza4. Barowie
pozostawali doæ blisko spokrewnieni z inn¹ powszechnie znan¹ i zas³u¿on¹
rodzin¹ prawnicz¹  Nowodworskich5. Pocz¹tkowo Franciszek kszta³ci³ siê
w domu, by nastêpnie rozpocz¹æ edukacjê w Polskiej Szkole Handlowej
2 Opis pisma Ministra Sprawiedliwoci do obywatela Franciszka Bara z dnia 20 lipca 1945
roku, maszynopis, k. 23, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku; w tym miejscu sk³adam serdeczne podziêkowania Pani Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku SSA Annie Skupnej oraz Panu Wiceprezesowi S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
SSA Jackowi Pietrzakowi za wszelk¹ pomoc okazan¹ przy pracy nad pozyskiwaniem materia³ów ród³owych do tego tekstu.
3 Akt nominacji Franciszka Bara na stanowisko prezesa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
z dnia 30 kwietnia 1947, maszynopis, w zbiorach Pani Doroty Starociak, córki Franciszka Bara,
której bardzo dziêkujê za pomoc w pracy nad tym tekstem; Odpis aktu nominacji Franciszka
Bara na stanowisko prezesa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku z dnia 30 kwietnia 1947, maszynopis, k. 47, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
4 F. Bar, ¯yciorys, dat. £ód, 12 maja 1945 r., rêkopis, brak paginacji archiwalnej, sygn.
1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku; Relacje pisemne
Doroty Starociak (w posiadaniu autora), która podaje, i¿ Kazimierz Roch Bar ukoñczy³ studia
prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a nastêpnie pracowa³ jako sekretarz w s¹dzie
w Suwa³kach i rejent w Wi³kowyszkach.
5 K. Pol, Franciszek Nowodworski (18591924), [w:] idem, Poczet Prawników Polskich
XIXXX w., przejrza³ i uzupe³ni³ Adam Redzik, Warszawa 2011, s. 508; M. Ga³êzowski, Nowodworski Leon (18891941)..., [w:] S³ownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t. II: M¯, z. 34,
Warszawa 2007, s. 384; Relacja pisemna Doroty Starociak..., w której podaje dodatkowo, i¿
Franciszek Bar i Leon Nowodworski (18891941) mieli wspólnych dwóch pradziadków: Bogumi³a Bara i Franciszka Nowodworskiego. Dzieci Franciszka Nowodworskiego  Wiktoria Nowodworska (18241904) i jej brat Józef Nowodworski (zm. 1879) pobrali siê z rodzeñstwem,
dzieæmi Bogumi³a Bara, a mianowicie Teofilem Barem (ur. ok. 18241827, zm. ok. 18821884)
i Lucyn¹ Bar (18341897). Zatem Kazimierz Roch Bar (18621925) by³ synem Wiktorii z Nowodworskich i Teofila Bara, za adwokat i pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Rzeczypospolitej
Polskiej (19221924), a tak¿e cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (prezes
Wydzia³u Karnego i wiceprezes Sekcji Postêpowania Karnego od 1919 r.) Franciszek Nowodworski by³ synem Lucyny z Barów i Józefa Nowodworskiego. Synem Franciszka Nowodworskiego by³ z kolei Leon Nowodworski, znany adwokat warszawski.
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w Suwa³kach. Do wybuchu I wojny wiatowej zd¹¿y³ ukoñczyæ piêæ klas tego
zak³adu naukowego, za w trakcie dzia³añ wojennych wraz z rodzicami ewakuowa³ siê do Moskwy, gdzie 20 maja 1917 r. otrzyma³ wiadectwo maturalne Polskiej Szko³y Realnej Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa
Polskiego6. W czerwcu tego samego roku jako jednoroczny ochotnik zaci¹gn¹³
siê do wojska rosyjskiego i s³u¿y³ w drugiej brygadzie ciê¿kiej artylerii do
grudnia 1917 r. Otrzyma³ wówczas wysokie rosyjskie odznaczenie bojowe
 krzy¿ w. Jerzego. Nastêpnie jako podchor¹¿y od grudnia 1917 r. do lipca
1919 r. uczestniczy³ w walkach prowadzonych przez I Polski Korpus Wschodni. Od 11 listopada 1918 r. rozpocz¹³ s³u¿bê w armii polskiej, w 8. pu³ku
artylerii polowej, bior¹c w jego szeregach udzia³ w wojnie bolszewicko-polskiej 1920 r. Za okazane mêstwo odznaczono go wtedy Krzy¿em Walecznych.
Zdemobilizowano Franciszka Bara w 1921 r. w stopniu podchor¹¿ego7. Nastêpnym krokiem w jego dopiero co rozpoczynaj¹cej siê karierze sta³o siê uzyskanie dyplomu ukoñczenia studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim
 otrzyma³ go w czerwcu 1924 r. po zdaniu egzaminów z zakresu nauk historycznoprawnych z ocen¹ dobr¹, politycznych  celuj¹c¹ oraz z przedmiotów
s¹dowych. Z tych ostatnich uzyska³ równie¿ ocenê dobr¹8. W lipcu 1924 r.
rozpocz¹³ aplikacjê s¹dow¹ w okrêgu S¹du Apelacyjnego w Warszawie9, chocia¿ nale¿a³oby nadmieniæ, i¿ faktycznie jego zwi¹zki z warszawskim wymiarem sprawiedliwoci rozpoczê³y siê ju¿ w trakcie studiów prawniczych, kiedy
to pracowa³ w charakterze kancelisty w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie10.
Egzamin s¹dowy zda³ z wynikiem dobrym w dniu 21 lipca 1927 r.11
Franciszek Bar dysponowa³ pozytywn¹ opini¹ swoich prze³o¿onych, co
zapewne wp³ynê³o na fakt, i¿ prezesi S¹du Okrêgowego i S¹du Apelacyjnego
w Warszawie zdecydowali siê rekomendowaæ jego kandydaturê do sprawowania zastêpczo czynnoci sêdziego pokoju i sêdziego ledczego w okrêgu S¹du
Okrêgowego w Warszawie, na co 4 padziernika 1927 r. Minister Sprawiedli6 F. Bar, ¯yciorys, dat. 21 stycznia 1953, rêkopis, brak paginacji archiwalnej, kserokopia
z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego, w zbiorach Doroty Starociak; Wykaz stanu s³u¿by
Franciszka Bara, rêkopis, brak paginacji archiwalnej, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar,
Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku; D. Starociak, Sopocianie z wyboru, maszynopis, k. 1.
7 D. Starociak, op. cit., s. 1; F. Bar, ¯yciorys, dat. 21 stycznia 1953...; Ankieta personalna
wraz z wykazem przebiegu s³u¿by wojskowej Franciszka Bara, k. 12, kserokopia z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego w zbiorach Doroty Starociak; Wypis z akt osobowych Ministerstwa
Sprawiedliwoci, znak aktów Nr C. I. 9 (Odpis), maszynopis, brak paginacji archiwalnej k. 2
(dokumentu), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
8 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów Nr C. I. 9. Uniwersytet Warszawski. Wydzia³ Prawa. Dyplom ukoñczenia Wydzia³u Prawa, Warszawa, dn[ia] 23 VI
1925 r., maszynopis, k. 68 (6), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du
Okrêgowego w Gdañsku.
9 Wykaz stanu s³u¿by Franciszka Bara, maszynopis, brak paginacji archiwalnej, k. 4 (dokumentu), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
10 D. Starociak, op. cit., s. 1.
11 Wykaz stanu s³u¿by Franciszka Bara, rêkopis, brak paginacji archiwalnej, k. 1v (dokumentu), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
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woci wyrazi³ zgodê12. Bar obj¹³ urzêdowanie na tym stanowisku 27 padziernika tego¿ roku13. Na tej funkcji dane by³o mu pozostawaæ zaledwie
kilka miesiêcy, albowiem ju¿ w marcu 1928 r. za jego zgod¹ prezes warszawskiego S¹du Apelacyjnego wnioskowa³ o powierzenie mu przez Ministra
Sprawiedliwoci urzêdu sêdziego pokoju w Sierpcu, które to miasteczko znajdowa³o siê w okrêgu S¹du Okrêgowego w P³ocku14. Prace w tym charakterze
rozpocz¹³ Franciszek Bar od 30 kwietnia 1928 r.15 Da³ siê wówczas poznaæ
swoim prze³o¿onym jako [...] wyj¹tkowo zdolny, pracowity i sumienny sêdzia16, a zarazem [...] prawnik o zdolnym umyle i ruchliwy; sêdzia staranny
w opracowaniu sprawy, b.[ardzo] energiczny i sprê¿ysty kierownik s¹du17.
Jak siê wydaje, tak jednoznacznie pozytywna opinia musia³a jedynie u³atwiæ
oraz przyspieszaæ dalsz¹ karierê w wymiarze sprawiedliwoci. Ju¿ bowiem
wiosn¹ 1929 r. powierzono mu kolejne stanowisko  tym razem sêdziego
grodzkiego w Warszawie, które obj¹³ 30 kwietnia tego roku18 i na którym
pozostawa³ do 29 kwietnia 1934 r., tj. do momentu mianowania go przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sêdzi¹ S¹du Okrêgowego w Warszawie19.
Nie by³ to jednak koniec dynamicznie rozwijaj¹cej siê kariery przedwojennej sêdziego Franciszka Bara  we wrzeniu i padzierniku 1938 r. jako
12 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów Nr C. I. 9, Wniosek
o delegowanie egz. [aminowanego] aplikanta Franciszka Bara do sprawowania zastêpczo czynnoci sêdziego pokoju i sêdziego ledczego w okrêgu S¹du Okr.[êgowego] w Warszawie, maszynopis, brak paginacji archiwalnej, k. 1 (dokumentu), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar,
Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
13 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów Nr C. I .9, Prezes
S¹du Apelacyjnego w Warszawie do Ministerstwa Sprawiedliwoci, dat. 7 listopada 1927 r.[ok]
Nr 9967, maszynopis, k. 62 (10), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du
Okrêgowego w Gdañsku.
14 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci znak aktów Nr C. I. 9/Nr II.
O. 3469/28, Wniosek, Wobec zwolnienia sêdziego Stanis³awa Zgliczyñskiego..., maszynopis,
k. 73 (11), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
15 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów Nr C. I. 9/Nr 4509,
Prezes S¹du Apelacyjnego w Warszawie do Ministerstwa Sprawiedliwoci, dat. 2 maja 1928 r.,
maszynopis, k. 69 (12), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
16 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów Nr C. I. 9, Nr 1,
Franciszek Bar, maszynopis, k. 77 (15, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum
S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
17 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów [Nr] C. I. 9, Odpis do
akt osobowych opinii Komisji Lustracyjnej 1928 r., maszynopis, k. 75 (13), sygn. 1060/1, Akta
osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
18 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów [Nr] C. I. 9/Nr 7713,
Prezes S¹du Okrêgowego w Warszawie do Pana Prezesa S¹du Apelacyjnego w Warszawie, dat.
1 maja 1929 r., maszynopis, k. 79 (17), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum
S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
19 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów [Nr] C. I. 9., Minister
Sprawiedliwoci do Pana Franciszka Bara Sêdziego S¹du Grodzkiego w Warszawie, dat. Warszawa 9 maja 1934 r., Z.U.Nr.B.P 5919/34; Ministerstwo Sprawiedliwoci w Warszawie do Pana
Prezesa S¹du Apelacyjnego w Warszawie, dat. Warszawa, dnia 16 maja 1934 r., maszynopis,
k. 80 (18), Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
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jeden z siedemnastu kandydatów przyst¹pi³ do konkursu na wakuj¹ce stanowisko sêdziego S¹du Apelacyjnego w Warszawie20. Jako jedna z trzech osób,
obok sêdziów z S¹du Okrêgowego w Warszawie, uzyska³ te¿ akceptacjê Kolegium Administracyjnego S¹du Apelacyjnego w Warszawie, które rekomendowa³o kandydatury na funkcjê sêdziego S¹du Apelacyjnego w takiej kolejnoci: 1) Adam Frydrychewicz; 2) Franciszek Bar oraz 3) Zbigniew Kasiñski21.
Inaczej jednak postrzega³ tê sprawê prezes S¹du Apelacyjnego w Warszawie
Kazimierz Rudnicki, który preferowa³ sêdziego Bara, uznaj¹c, i¿ posiada on
doskona³e kwalifikacje s³u¿bowe i merytoryczne, jest dobrym cywilist¹,
a ponadto charakteryzuje go daleko posuniêta sumiennoæ oraz pracowitoæ,
jak te¿ w³aciwa i godna postawa etyczna22. W pimie kierowanym na rêce
Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego Leona Supiñskiego stwierdzi³: Ze
swej strony za najbardziej odpowiedniego kandydata uwa¿am sêdziego Franciszka Bara. Osobicie nie mia³em mo¿noci zaznajomienia siê i oceny poziomu wyroków ¿adnego z sêdziów przez Kolegium [Administracyjne S¹du Apelacyjnego w Warszawie  przypis D.S.] wybranych; o ile wiem, ró¿nice w ich
kwalifikacjach sêdziowskich s¹ nieznaczne, aczkolwiek sêdzia Bar, wedle posiadanych przeze mnie informacji, posiada najg³êbsze z nich trzech przygotowanie teoretyczne. Ponadto, jako znacznie m³odszy od sêdziego Frydrychewicza koñcz¹cego 64 rok ¿ycia, ³atwiej sprosta wyczerpuj¹cej pracy, co nie jest
bez znaczenia ze wzglêdu na znaczne obci¹¿enie S¹du Apelacyjnego23. Zapewne tak jednoznacznie wyra¿one stanowisko prezesa S¹du Apelacyjnego
w Warszawie mog³o zawa¿yæ na decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
który 7 listopada 1938 r. mianowa³ Franciszka Bara sêdzi¹ S¹du Apelacyjnego w Warszawie24. Na tym stanowisku zasta³ go te¿ wybuch II wojny wiatowej  sprawowa³ je, jak sam podawa³, do 5 wrzenia 1939 r.25
20 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów [Nr] C. I. 9., Prezes
S¹du Apelacyjnego w Warszawie do Pana Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, dat. dnia
15 padz.[iernika] 1938 r., Nr. Prez.[es] 15597/38; maszynopis, k. 83 (21), sygn. 1060/1, Akta
osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
21 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów [Nr] C. I. 9., Wyci¹g
z Dziennika posiedzenia Kolegium Administracyjnego S¹du Apelacyjnego w Warszawie, dnia
10 padziernika 1938 r., maszynopis, k. 85 (22), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar,
Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
22 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci, znak aktów [Nr] C. I. 9, Prezes
S¹du Apelacyjnego w Warszawie do Pana Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, dat. dnia
15 padz.[iernika] 1938 r., Nr. Prez.[es] 15557/38, maszynopis, k. 83 (21) v.
23 Ibidem, k. 83 (21) v  84; D. Malec, S¹d Najwy¿szy w latach 19171939, [w:]
A. Korobowicz (red.), S¹d Najwy¿szy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i Wspó³czesnoæ. Ksiêga
Jubileuszowa 90-lecia S¹du Najwy¿szego 19172007, Warszawa  Toruñ [2007], s. 159160.
24 Odpis z akt osobowych Ministerstwa Sprawiedliwoci znak aktów [Nr] C. I. 9, Minister
Sprawiedliwoci do Pana Franciszka Bara Sêdziego S¹du Okrêgowego w Warszawie, dat. Warszawa; dnia 12 listopada 1938 r., maszynopis, k. 86 (23), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek
Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
25 Ankieta  Bar Franciszek, rêkopis, k. 96, sygn. 1061/1, Akta osobowe Franciszek Bar,
Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
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W trakcie okupacji niemieckiej Franciszek Bar nie pracowa³ zawodowo,
utrzymywa³ siê z wynagrodzeñ przyznawanych mu za pe³nienie czynnoci
sekwestratora s¹dowego oraz kuratora reprezentuj¹cego nieobecnych w procesach cywilnych. Honorowo by³ tak¿e zatrudniony w charakterze kontrolera
spo³ecznego w Inspektoracie Wydzia³u Opieki i Zdrowia Zarz¹du Miejskiego
miasta sto³ecznego Warszawy. By³a to publiczna, oficjalna strona okupacyjnej
rzeczywistoci, lecz istnia³a tak¿e karta konspiracyjnej aktywnoci sêdziego
Bara w latach II wojny wiatowej. Pe³ni³ on równolegle w strukturach pañstwa podziemnego funkcjê zastêpcy dyrektora Departamentu Sprawiedliwoci Delegatury Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, a tak¿e kierownika
jego Wydzia³u Administracyjnego26. Notabene pierwszym dyrektorem tego
Departamentu do swej mierci w koñcu grudnia 1941 r. pozostawa³ Leon
Nowodworski  kuzyn Franciszka Bara, adwokat i jeden z twórców Tajnej
Naczelnej Rady Adwokackiej27.
Po upadku powstania warszawskiego sêdzia Bar zmuszony zosta³ do
opuszczenia Warszawy. Jego córka, Dorota Starociak, opisuje ten okres tymi
s³owami: [...] niejako na ochotnika trafi³ do obozu przejciowego w Spellen.
Odby³o siê to w ten sposób, ¿e gdy w Pruszkowie  podczas segregacji cywilów  moj¹ mamê skierowano do obozu, a jego na stronê osób puszczanych
wolno, tata dobrowolnie do³¹czy³ do mamy. Rodzice trafili do obozu w Dolnej
Nadrenii, sk¹d  przy pomocy jednego ze stra¿ników  uda³o im siê uciec
przez Katowice i Kraków do Zakopanego. Zachowa³y siê bilety kolejowe na
podró¿ ze Spellen do Katowic. Po bezskutecznym oczekiwaniu na uruchomienie kolei ZakopaneKraków, wobec braku rodków na podró¿ samochodem
lub koñmi, tata uda³ siê piechot¹ do Krakowa, by 19 marca 1945 r. zarejestrowaæ siê w S¹dzie Apelacyjnym, jako zg³aszaj¹cy siê do pracy w swoim
zawodzie. Otrzyma³ tak zwan¹ komandirowkê, czyli dwujêzyczn¹ przepustkê
umo¿liwiaj¹c¹ podró¿ do macierzystego S¹du Apelacyjnego w Warszawie,
z siedzib¹ w £odzi28. W dniu 28 marca 1945 r. prezes S¹du Apelacyjnego
w Warszawie powo³a³ go na stanowisko sêdziego tego s¹du29. Z dat¹
24 kwietnia 1945 r. sêdzia Franciszek Bar z³o¿y³ w £odzi lubowanie wed³ug
nowego tekstu roty przysiêgi, który brzmia³: Pomny dobra Rzeczypospolitej
Polskiej lubujê, ¿e na powierzonym mi urzêdzie sêdziego d¹¿y³ bêdê w mym
zakresie dzia³ania ze wszystkich si³ do ugruntowania wolnoci, niepodleg³oci i potêgi demokratycznego Pañstwa Polskiego, któremu wiernie s³u¿yæ
bêdê. lubujê staæ na stra¿y konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. oraz praw
26 Ibidem, k. 96; D. Starociak, op. cit., s. 12; W. Grabowski, Delegatura Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 19401945, Warszawa 1995, s. 83.
27 W. Grabowski, op. cit., s. 83; M. Ga³êzowski, op. cit., s. 385.
28 D. Starociak, op. cit., s. 2.
29 S³u¿ba s¹dowa [Franciszka Bara], maszynopis, brak paginacji archiwalnej, k. 1 (dokumentu), sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
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stanowionych przez Krajow¹ Radê Narodow¹ jako Naczeln¹ W³adzê Ustawodawcz¹ Odrodzonego Pañstwa Polskiego. lubujê obowi¹zki urzêdu mego
spe³niaæ gorliwie, sprawiedliwoæ bezstronnie wed³ug mego sumienia i zgodnie
z przepisami prawa wymierzaæ i tajemnicy s³u¿bowej dochowaæ, a w postêpowaniu swoim kierowaæ siê zasadami honoru, s³usznoci, uczciwoci i równoci spo³ecznej30.
W dniu 26 lipca 1945 r. Franciszek Bar, nowo mianowany, pe³ni¹cy
jeszcze wówczas zaledwie obowi¹zki prezesa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku,
obj¹³ urzêdowanie w powierzonej mu instytucji wymiaru sprawiedliwoci31,
chocia¿ tak naprawdê nale¿a³o j¹ dopiero stworzyæ. Zaledwie w kilkanacie
dni po tym wydarzeniu w jednym z prywatnych listów adresowanych do swej
przysz³ej ma³¿onki sêdzia Bar, relacjonuj¹c kwestie zawodowe, pisa³: Od
razu wpad³em w dziki wir pracy. Masa interesantów i wiele pilnych spraw do
za³atwienia. Jako to wszystko idzie. Wczoraj zaj¹³em gmach s¹dów poniemieckich  doæ zniszczony i prawie pusty, lecz nadaj¹cy siê do urz¹dzenia
moich S¹dów. Jednoczenie staram siê o mieszkania dla personelu i mam
nadziejê, ¿e je zdobêdê. [...] Wczoraj reprezentowa³em S¹downictwo na zebraniu miejscowych notabli w Politechnice Gdañskiej we Wrzeszczu. Omawiano ró¿ne bol¹czki politechniki. Ca³y dzieñ by³em b.[ardzo] zajêty.
Dwukrotnie jedzi³em do Gdañska i w rezultacie wróci³em do domu skonany dopiero o [godzinie  D.S.] 9:30 wieczorem. Musia³em w dodatku
z Oliwy [do Sopotu  D.S.] przespacerowaæ siê piechot¹ do domu. Nerwowe
warunki pracy wywo³uj¹ pewien niepokój w organizmie. Budzê siê o 6-tej
pomimo, ¿e idê spaæ przed 12 dopiero. Ca³y dzieñ w ruchu. Mimo to czujê siê
wietnie32.
Dalsza aktywnoæ na zajmowanym stanowisku w tym pierwszym okresie
tworzenia siê Apelacji Gdañskiej wi¹za³a siê z licznymi wizytacjami w podleg³ych s¹dach. Ostatnia dekada sierpnia 1945 r. przynios³a Franciszkowi Barowi s³u¿bowe wyjazdy w tym celu do Gdyni33 i Elbl¹ga, o którym to miecie
pisa³, ¿e: [...] piêkne, ale mocno zniszczone przez wojnê34. W planach na
kolejny miesi¹c rozwa¿ana ju¿ by³a nastêpna podró¿, tym razem do S³upska
i Koszalina, [...] a jak dobrze pójdzie to i do Szczecina i Starogardu35.
Nowa, powojenna polska rzeczywistoæ przynosi³a tak¿e inne wyzwania ni¿
te sprzed wrzenia 1939 r. Nale¿a³o w³¹czyæ siê aktywnie w oczekiwan¹
30 lubowanie, maszynopis, k. 15, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum
S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
31 [F. Bar], p.o. Prezesa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku do Obywatela Ministra Sprawiedliwoci w Warszawie, dat. [Gdañsk] 26 lipca 1945 r., maszynopis, k. 29, sygn. 1060/1, Akta
osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
32 F. Bar, List, dat. Sopot, 9 sierpnia 1945 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
33 F. Bar, List, dat. Sopot, 20 sierpnia 1945 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
34 F. Bar, List, dat. Sopot, 25 sierpnia 1945 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
35 F. Bar, List, dat. Sopot, 23 sierpnia 1945 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
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przez w³adze dzia³alnoæ spo³eczn¹, której czasoch³onnoæ nie u³atwia³a bynajmniej ¿ycia kierownikowi dopiero co organizuj¹cego siê S¹du Apelacyjnego. Opisywa³ to tymi s³owami w po³owie sierpnia 1945 r.: Przed kilku dniami powsta³ komitet organizacyjny Zrzeszenia Prawników Demokratów
Oddzia³ Gdañski, do którego zosta³em dokooptowany (nie by³o mnie wtedy
w Gdañsku). Uroczyste otwarcie oddzia³u ma nast¹piæ w obecnoci naszego
Ministra, który ma zjechaæ. Prosi³em delegata, by to nie nast¹pi³o miêdzy
28 sierpnia i 5 wrzenia, gdy¿ muszê jechaæ do Warszawy i £odzi. W tym
kontekcie dodawa³ te¿: Roboty mam wiêcej ni¿ za du¿o. Mniej wiêcej co
23 dzieñ jestem bez obiadu z powodu braku czasu pójcia do sto³ówki.
Zwykle od rana do trzeciej, to jest w godzinach biurowych, jestem w ruchu
miêdzy Sopotem i Gdañskiem. Po tej godzinie dopiero mogê urzêdowaæ
w S¹dzie. Staram siê ci¹gle o mieszkanie36. Nie by³y to jedyne problemy,
które nêka³y gdañski wymiar sprawiedliwoci w koñcu drugiej po³owy 1945
r. Apelacja gdañska boryka³a siê wówczas tak¿e z brakiem dostatecznej obsady tak na stanowiskach sêdziowskich, jak i personelu administracyjnego.
Ministerstwo Sprawiedliwoci oddelegowa³o zbyt ma³¹ liczbê osób do pracy,
a czêstokroæ nawet ci, którzy powinni siê do niej zg³osiæ, z ró¿nych powodów
tego nie czynili. Franciszek Bar podkreli³: Brak ludzi uniemo¿liwia prace
organizacyjne i psuje to, co ju¿ z trudem uda³o siê zmontowaæ w terenie.
Uzupe³nia³ te przemylenia stwierdzeniem, i¿: Lata wojny w znacznym
stopniu przetrzebi³y szeregi rodziny s¹dowej, za wielu z tych, co ocala³o
[...] odesz³o do innych, lukratywniejszych zawodów i dzi operujemy resztkami, które pozostaj¹c w szeregach s¹downictwa, staraj¹ siê, zupe³nie zreszt¹
s³usznie, znaleæ dla siebie jak najlepsze miejsce pracy. Wskazywa³, i¿ na
podleg³ym mu obszarze warunki bytowe kszta³tuj¹ siê znacznie gorzej ani¿eli
w pozosta³ej czêci Polski, na co wp³ywaj¹ zarówno niezwykle wysokie ceny
artyku³ów, jak i te¿ czêsto ich ca³kowity brak. To powodowa³o, ¿e [...] zg³aszaj¹cy siê na wywiad co do mo¿liwoci urz¹dzenia siê u nas sêdzia czy
prokurator, urzêdnik czy wony s¹dowy po zorientowaniu siê w sytuacji,
wraca sk¹d przyby³ i do nas nie przyje¿d¿a. Wskazywa³ ponadto, i¿ przyczyn¹ tego zjawiska mo¿e byæ fakt, ¿e: Ju¿ dawno skoñczy³o siê ba³tyckie
Eldorado. Ju¿ na nikogo nie czekaj¹ umeblowane wille, kredensy pe³ne
kryszta³ów i porcelany, perskie dywany, pociel i bielizna. To wszystko kiedy
by³o  dodawa³  tak miêdzy styczniem i majem [...], a je¿eli nie zosta³o
wywiezione na wschód, to znajduje siê w g³êbi kraju jako tzw. szaber. Obecnie dobrze jest, gdy nowy pracownik potrafi w nied³ugim czasie zdobyæ mo¿liwe mieszkanie i jakie takie umeblowanie. Koñcz¹c za dywagacje na ten
temat, sêdzia Bar konkludowa³: Nie chcia³bym byæ le zrozumianym, nie
mam zamiaru wywo³ywaæ tutaj defetystycznego nastroju. Stwierdzam tylko,
36

F. Bar, List, dat. Sopot, 15 sierpnia 1945 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
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¿e niech nie przyje¿d¿aj¹ do nas ludzie, którym zale¿y na zdobyciu w ³atwy
sposób luksusu ¿yciowego, bo tego nie znajd¹37.
Innym problemem, przed którym stanê³o kierownictwo Apelacji Gdañskiej, by³ niedostatek nie tylko przedmiotów kancelaryjnych, ale tak¿e tekstów aktów normatywnych, komentarzy kolejnych roczników Dziennika
Ustaw sprzed 1939 r. Franciszek Bar nie ukrywa³, ¿e praktycznie o wszystko w warunkach powojennego Gdañska nale¿a³o toczyæ prawdziw¹, w dos³ownym znaczeniu tego s³owa, walkê. Pisa³: W tym okreleniu, proszê mi
wierzyæ, nie ma przesady. Czy to chodzi o budynek s¹dowy czy o jego remont,
oszklenie, opa³, meble itp., o wszystko trzeba walczyæ, wszystko trzeba wydzieraæ innym. Sprawa walki o pa³ac sprawiedliwoci w Gdañsku, przegranej
przez urzêdy wymiaru sprawiedliwoci, dopiero w p³aszczynie w³adz naczelnych sta³a siê g³on¹ na ca³ym Wybrze¿u ze wzglêdu na jej d³ugotrwa³oæ
i akcenty »dramatyczne«, w jakie obfitowa³a na miejscu w Gdañsku. Je¿eli
bowiem miêdzy kierownikami w³adz drugiej instancji dochodzi³o do wymiany
zdañ na tematy mo¿liwoci u¿ycia si³y  zastosowane przeze mnie okrelenie
 dodawa³ sêdzia Franciszek Bar  nie bêdzie chyba poczytywane za przesadne38. Na to wszystko dodatkowo nak³ada³y siê w pe³ni prozaiczne problemy
dnia codziennego  brak dostatecznych rodków finansowych przeznaczonych
na op³acenie bie¿¹cych zobowi¹zañ, niedostatek maszyn do pisania i niemo¿liwoæ pozyskania nowych, a nawet tak zwyczajna, wydawa³oby siê, rzecz,
jak zbyt sk¹pa iloæ tóg, biretów oraz ³añcuchów sêdziowskich, co nie sprzyja³o zachowywaniu powagi sêdziów. Franciszek Bar reprezentowa³ pogl¹d, i¿
je¿eli nawet [...] wzglêdy koniecznoci najdalej posuniêtych oszczêdnoci nie
pozwalaj¹ zaopatrzyæ wszystkich s¹dów w ustawowo przewidziane oznaki
w³adzy sêdziowskiej, musz¹ siê znaleæ rodki na nabycie tóg dla s¹dów,
uruchomionych na terenach odzyskanych, a zw³aszcza na naszym Wybrze¿u.
Dawna ludnoæ miejscowa, której tak prêdko nie potrafimy pozbyæ siê, przyzwyczajona jest do stroju urzêdowego przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci i inaczej patrzy na sêdziego czy prokuratora wystêpuj¹cego w todze,
a inaczej, gdy widzi tego samego reprezentanta polskiej sprawiedliwoci
w wytartej, a niejednokrotnie i podartej marynarce lub mundurze wojskowym, pozbawionym dystynkcji. Uzupe³nia³ te przemylenia stwierdzeniem,
i¿ w przypadku Wybrze¿a [...] to równie¿ ze wzglêdu na kontakty s¹dów
z przedstawicielami zagranicy na tle dzia³alnoci portów, jak najprêdsze zaopatrzenie s¹dów w togi uwa¿am za rzecz konieczn¹39.

37 F. Bar, Sprawozdanie organizacyjne Okrêgu S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, maszynopis, k. 5 (s. 9 dokumentu), sygn. 7086, Ministerstwo Sprawiedliwoci (nr zespo³u 285), Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
38 Ibidem, k. 5v (s. 10 dokumentu).
39 Ibidem, k. 5v6 (s. 1011 dokumentu).
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Troskê sêdziego budzi³a tak¿e baza lokalowa gdañskiego wymiaru sprawiedliwoci. O ile bowiem póki co s¹dy apelacyjny oraz okrêgowy dysponowa³y w³asnymi gmachami, o tyle perspektywy na utrwalenie tego stanu rzeczy
nie jawi³y siê jako optymistyczne. Roszczenia do przejêcia siedziby S¹du
Apelacyjnego w Gdañsku zg³asza³ Urz¹d Morski, motywuj¹c, i¿ przed wojn¹
w budynku tym mieci³a siê Rada Portu i Dróg Wodnych. Franciszek Bar
uwa¿a³, i¿ gdyby dosz³o do tego, to nale¿a³oby S¹d Apelacyjny przenieæ do
gmachu S¹du Okrêgowego w Gdyni, za losy S¹du Okrêgowego w Gdañsku
mog³yby okazaæ siê dramatyczne. Uwa¿a³, ¿e brakuje na terenie Trójmiasta
budynku, w którym mo¿na by³oby urz¹dziæ jego now¹ siedzib¹, a tym samym: [ ] powstanie przykra koniecznoæ zlikwidowania tego okrêgu i przy³¹czenia go do okrêgu S¹du Okrêgowego w Gdyni, którego budynek, powsta³
w okresie miêdzywojennym i projektowany by³ specjalnie pod potrzeby wymiaru sprawiedliwoci. W trakcie dzia³añ wojennych uleg³ jednak powa¿nym
uszkodzeniom  czêæ jednego ze skrzyde³ uleg³a zawaleniu po detonacji
bomby lotniczej. Natomiast w Szczecinie, który w koñcu 1945 r. pozostawa³
ci¹gle jeszcze w okrêgu S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, S¹d Okrêgowy urzêdowa³ wed³ug s³ów prezesa Bara zupe³nie wygodnie w nowoczesnym budynku Wydzia³u Cywilnego dawnego niemieckiego S¹du Okrêgowego. Zaznacza³
tak¿e, ¿e pozosta³a s¹dowa substancja lokalowa, a zatem gmachy niemieckich s¹dów: apelacyjnego, okrêgowego i powiatowego uleg³y w czasie wojny
zniszczeniu. W pozosta³ych miejscowociach na terenie Apelacji Gdañskiej
s¹dy w przyt³aczaj¹cej wiêkszoci funkcjonowa³y w budynkach zastêpczych,
nie dostosowanych do potrzeb wymiaru sprawiedliwoci. Stan taki by³ spowodowany zniszczeniem bazy lokalowej dawnych s¹dów niemieckich, jak te¿
zajêciem budynków ocala³ych z po¿ogi wojennej przez organy [...] Bezpieczeñstwa wzglêdnie szpitale radzieckie40.
W fazie organizacyjnej S¹du Apelacyjnego w Gdañsku Franciszek Bar
stara³ siê dbaæ o zabezpieczenie podstawowych warunków egzystencji osób
zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwoci, tym bardziej ¿e na Wybrze¿u
sytuacja gospodarcza by³a trudniejsza ani¿eli w innych województwach kraju. Pisa³: Ceny produktów pierwszej potrzeby s¹ wy¿sze ni¿ w innych okolicach, wskazuj¹c, i¿ taki stan rzeczy budzi w¹tpliwoci i niepokoje wród
pracowników wymiaru sprawiedliwoci, na co dodatkowo nak³ada³y siê w¹tpliwoci wynikaj¹ce z faktu, ¿e funkcjonowa³y w Polsce [...] instytucje
uprzywilejowane, których pracownicy otrzymuj¹ znaczne przydzia³y, wyrównuj¹ce braki ich uposa¿eñ. Dodawa³ zarazem, ¿e: Sprawa ta wywo³a³a
wielk¹ burzê w czasie niedawnej bytnoci najwy¿szych dostojników Pañstwa
na Wybrze¿u i premier, obywatel Osóbka-Morawski poleci³ wy³oniæ specjaln¹
komisjê do jej zbadania41.
40
41

Ibidem, k. 66v (s. 1112 dokumentu).
Ibidem, k. 77v (s. 1314 dokumentu).
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Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku wskazywa³ równie¿ na fatalny
stan bezpieczeñstwa na terenie powierzonego mu okrêgu. Pisa³: Rabunki
i gwa³ty s¹ na porz¹dku dziennym we dnie i w nocy. [...] W poci¹gach grasuj¹
uzbrojone bandy. W samym Szczecinie, najwiêkszym orodku miejskim Zachodniego Pomorza, bramy domów ca³y dzieñ s¹ zamkniête na klucz. S³ychaæ
czêsto strzelaninê. Sam by³em wiadkiem akcji pacyfikacyjnej Milicji Obywatelskiej, która o godzinie drugiej po po³udniu w rodku miasta rozwiniêt¹
tyralier¹ bieg³a na ratunek zagro¿onego obiektu. W ostatnich miesi¹cach
mia³y miejsce w godzinach wieczornych dwa ataki na g³ówn¹ Komendê MO
przy u¿yciu broni automatycznej i granatów rêcznych, szczêliwie odparte
z obustronnymi ofiarami w zabitych i rannych. Napady na poszczególne
komisariaty MO zdarzaj¹ siê czêciej. Mimo tego stanu rzeczy  uzupe³nia³
Franciszek Bar  ¿ycie rozwija siê, funkcjonuj¹ liczne sklepy i jad³odajnie
i kwitnie handel uliczny. Ludnoæ polska nie zra¿a siê opisanymi warunkami
¿yciowymi, ci¹gle nap³ywa do najdalszych punktów naszego Wybrze¿a i tam
zapuszcza korzenie. Nied³ugo wszystko co siê teraz dzieje na Wybrze¿u przejdzie do historii walki naszej o jego polskoæ i zapanuj¹ tam normalne, pokojowe warunki egzystencji42. Wydaje siê, ¿e pomimo tej doæ optymistycznej
prognozy na najbli¿sz¹ przysz³oæ, prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku
obawia³ siê jednak o w³asne bezpieczeñstwo. W lipcu 1945 r. wyst¹pi³ zatem
do Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa w Gdañsku o wydanie zezwolenia
na posiadanie broni krótkiej oraz o umo¿liwienie mu nabycia pistoletu wraz
z amunicj¹. Probê swoj¹ motywowa³ sprawowaniem obowi¹zków s³u¿bowych, w zakres których wchodzi³y czêste wyjazdy do podleg³ych mu s¹dów
[...] po³o¿onych na przestrzeni miêdzy Gdañskiem i Szczecinem43. W instytucji tej uzyska³ ustne zapewnienie pozytywnego rozstrzygniêcia jego wniosku po otrzymaniu broni z zasobów w³aciwego mu resortu, co skutkowa³o
z kolei dalszym wyst¹pieniem, ju¿ tym razem do Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwoci, z prob¹ o zaopatrzenie
go w pistolet kalibru 7,65 mm wraz z amunicj¹44.
Z zachowanej korespondencji Franciszka Bara z ma³¿onk¹ wynika, i¿ coraz to bardziej poch³ania³y go liczne obowi¹zki s³u¿bowe. We wrzeniu 1946 r.
pisa³: Nawet niedziele mam zajête ró¿nymi uroczystociami45. Prezesa
S¹du Apelacyjnego w Gdañsku niepokoi³y tak¿e informacje dotycz¹ce sytu42
43

Ibidem, k. 7v8 (s. 1415 dokumentu).
F. Bar, Pismo do Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa w Gdañsku, dat. 27 lipca 1945
roku, maszynopis, k. 30, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
44 F. Bar, Pismo Prezesa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku do Ministerstwa Sprawiedliwoci,
Departament Organizacyjno-Administracyjny w Warszawie, dat. 9 sierpnia 1945 r., maszynopis,
k. 31, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
45 F. Bar, List, dat. Sopot, 6 wrzenia 1946 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
46 F. Bar, List, dat. Sopot, 10 wrzenia 1946 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
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acji w Ministerstwie Sprawiedliwoci46. Jednak prze³omow¹ dat¹ w jego
karierze zawodowej okaza³ siê byæ rok 1949. W drugiej po³owie roku,
w czerwcu i lipcu, rozpocz¹³ siê proces przekazywania spraw oraz dokumentów do tworz¹cego siê wówczas S¹du Apelacyjnego w Szczecinie. W dniu
18 czerwca 1949 r. z³o¿y³ wizytê Franciszkowi Barowi nowo mianowany prezes tego s¹du, poprzednio kieruj¹cy S¹dem Okrêgowym w Gnienie, sêdzia
Józef Karasiewicz, cz³onek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej47. Zapewne ta przynale¿noæ organizacyjna ju¿ wówczas budzi³a obawy sêdziego
Bara co do dalszego sprawowania przez niego funkcji w wymiarze sprawiedliwoci Polski Ludowej, tak z uwagi na w³asn¹ biografiê, jak i fakt pozostawania poza strukturami tej wiod¹cej wówczas si³y politycznej w pañstwie48.
Nie wywo³ywa³y jego entuzjazmu wszelkiego rodzaju kursy ideologiczne
kierowane ku przedwojennej kadrze sêdziowskiej, w sposób szczególny zintensyfikowane od marca 1949 r. Powo³ano wówczas 14 apelacyjnych komisji
szkolenia, które w swej dzia³alnoci dydaktycznej prowadzi³y wyk³ady z podstawowych zagadnieñ marksizmu, ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki prawa oraz pañstwa49. W jednym z listów do ma³¿onki pisa³:
W S¹dzie nic nowego, roboty du¿o jak zawsze. Wieczorem do póna czyta³em
Engelsa. Trzeba jako czas wype³niæ. Za tydzieñ repetycja, ale mo¿liwe, ¿e na
niej nie bêdê, gdy¿ jest projektowana konferencja w Min.[isterstwie]
Spr.[awiedliwoci] w tym samym czasie50. Franciszek Bar z olbrzymim niepokojem obserwowa³ tak¿e now¹ polityk¹ kadrow¹ wdra¿an¹ przez ministerstwo, która dla jego osoby, ukszta³towanej w realiach miêdzywojennej Polski,
wydawa³a siê ca³kowicie nie do zaakceptowania. Pisa³ w lipcu 1949 r.: Mam
teraz tyle odpowiedzialnej pracy i muszê wykazaæ du¿o energii, starañ, by
nie potkn¹æ siê s³u¿bowo [...]. W Warszawie na zjedzie pozna³em prezesa
S.[¹du] A.[pelacyjnego], który przed rokiem by³ aplikantem. Dzisiejsze radio
poda³o o nominacji pierwszej kobiety prokuratorem. Jest to p.[ani] Skalnicka, która skoñczy³a Jelitkowo51 i zosta³a prokuratorem S.[¹du] O.[krêgowego] w Gdañsku na miejsce Stachurskiego. Co z nim zrobi¹, jeszcze nie wiemy.
Dzisiaj odby³o siê zebranie sêdziów i prokuratorów apelacji gdañskiej.
Z Min.[insterstwa] Spr.[awiedliwoci] byli prok.[urator] Sawicki i nacz.[elnik]
Semkow. Mia³em czterdziestominutowy referat, a nadto zagajenie i zamkniê47 F. Bar, List, dat. Sopot, 18 czerwca 1949 roku, rêkopis; tak¿e: idem, List, dat. Gdañsk,
12 lipca 1949 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
48 F. Bar, List, dat. Sopot, 15 czerwca 1949 roku, rêkopis; tak¿e: idem, List, dat. [Sopot],
16 czerwca 1949 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak; Franciszek Bar uczestniczy³
w pracach Stronnictwa Demokratycznego
49 G. Jakubowski, op. cit., s. 203204.
50 F. Bar, List, dat. Sopot, 17 czerwca 1949 roku, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
51 G. Jakubowski (op. cit., s. 202) podaje, i¿ od grudnia 1947 r. dzia³a³a w Gdañsku
zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwoci rednia szko³a prawnicza prowadz¹ca kursy o profilu prokuratorskim i prokuratorsko-sêdziowskim, trwaj¹ce od szeciu do piêtnastu
miesiêcy.
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cie zjazdu. Wysz³o niele. W rozmowie z Sawickim powiedzia³em, ¿e wszyscy
starsi czuj¹ siê na odchodnem w zwi¹zku z ostatnimi nominacjami, na co
odpowiedzia³, ¿e chyba mnie to nie grozi, gdy¿ jestem dobrze notowany52.
Rozwijaj¹c jakby te przemylenia, kilka dni póniej stwierdza³: [...] atmosfera w s¹dzie i prokuraturze jest ciê¿ka. Odszed³ ze swego stanowiska Stachurski i dotychczas nie ma nowego przydzia³u. Jego miejsce zajê³a Skalnicka
w drodze nominacji na podprokuratora i delegacji na p.o. prokuratora. Na
dzisiaj pojechali do Warszawy prok.[urator] Jacuñski z Gdyni i Kalinowski.
Przypuszczalnie nast¹pi to samo co w Gdañsku. Mówi¹ o zmianie w Elbl¹gu
[...]. Plotka hula na ca³ego. Rzekomo po prokuratorach pójd¹ prezesi53.
Czas mia³ pokazaæ, ¿e nie by³y to wy³¹cznie spekulacje i ju¿ niebawem
mia³y nast¹piæ zmiany tak¿e w ¿yciu zawodowym prezesa Bara. W dniu
26 wrzenia 1949 r. minister sprawiedliwoci Zenon Kliszko przeniós³ go na
stanowisko sêdziego S¹du Najwy¿szego, deleguj¹c zarazem do pe³nienia obowi¹zków sêdziego S¹du Apelacyjnego w Gdañsku54. Obj¹³ on urzêdowanie
1 padziernika 1949 r., koñcz¹c zarazem pracê na stanowisku prezesa S¹du
Apelacyjnego w Gdañsku. Zast¹pi³ go w pe³nieniu tej funkcji dotychczasowy
prokurator S¹du Apelacyjnego w Gdañsku dr Kazimierz Najsarek55. Dalsze
losy Franciszka Bara wi¹za³y siê ju¿ z dziejami s¹downictwa w Polsce Ludowej  14 grudnia 1950 r. minister sprawiedliwoci Henryk wi¹tkowski delegowa³ go z dat¹ 1 stycznia 1951 r. do pe³nienia obowi¹zków sêdziego S¹du
Wojewódzkiego w Gdañsku56. Ta decyzja spowodowana by³a reform¹ s¹dow¹
z tego samego roku, w której strukturê wymiaru sprawiedliwoci przystosowano do podzia³u administracyjnego kraju, wprowadzaj¹c zarazem liczne
52
53
54

F. Bar, List, dat. Sopot, 9 lipca 1949, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
F. Bar, List, dat. Sopot, 13 lipca 1949, rêkopis, w zbiorach Doroty Starociak.
Z. Kliszko, Do obywatela Franciszka Bara Prezesa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, dat.
[Warszawa], 26 wrzenia 1949 roku, maszynopis, k. 101, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek
Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
55 R. Najsarek, Prezes S¹du Apelacyjnego w Gdañsku do Ministerstwa Sprawiedliwoci,
Departament Kadr i Szkolenia Zawodów Prawniczych, dat. 14 padziernika [1949] roku,
nr 8682/49, maszynopis, k. 118, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du
Okrêgowego w Gdañsku; F. Bar, List, dat. Warszawa, 26 czerwca 1948 (1949?) roku, rêkopis,
w zbiorach Doroty Starociak; Franciszek Bar  Ankieta personalna, rêkopis, k. 152v, sygn.
1060/1, Akta personalne Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku; K. Najsarek,
Sprawozdanie za miesi¹c grudzieñ 1945 r. Prokuratorzy S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, maszynopis, k. 116, sygn. 5649, Ministerstwo Sprawiedliwoci w Warszawie (nr zespo³u 285), Archiwum Akt Nowych w Warszawie; K. Najsarek, Pismo prezesa S¹du Apelacyjnego do ob.[ywatela]
Przewodnicz¹cego Wydzia³u I Karnego S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, dat. Gdañsk, 7 grudnia
1949, maszynopis, k. 21, sygn. 1060/152 (PS-185), Akta osobowe Wac³awa Pienczykowskiego
p.[e³ni¹cego] o.[bowi¹zki] Sêdziego S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, Archiwum S¹du Okrêgowego
w Gdañsku.
56 H. wi¹tkowski, Do Obywatela Franciszka Bara, Sêdziego S¹du Najwy¿szego del.[egowanego] do p.[e³nienia] obowi¹zków Sêdziego S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, dat. 14 grudnia
1950 roku, maszynopis, k. 119, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du
Okrêgowego w Gdañsku.
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zmiany dotycz¹ce dzia³alnoci s¹dów. Uleg³ wówczas likwidacji pion s¹downictwa apelacyjnego, a w lad za tym zniesiono s¹dy okrêgowe i grodzkie.
S¹dy apelacyjne zast¹pione zosta³y przez s¹dy wojewódzkie. Wprowadzono
jednoczenie w nowej regulacji dotycz¹cej ustroju s¹downictwa powszechnego dwuinstancyjny system rewizyjny, znosz¹c apelacjê oraz kasacjê. Zmianom tym towarzyszy³o zwiêkszenie roli ³awników w procesach tak karnym,
jak i cywilnym57. W padzierniku 1951 r. minister sprawiedliwoci Tadeusz
Rek przeniós³ Franciszka Bara na stanowisko sêdziego S¹du Wojewódzkiego
w Gdañsku58. Jednak zdaniem zwierzchników wydawa³ siê on nie odpowiadaæ wyzwaniom czasów realnego socjalizmu  funkcjê sêdziego S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku sprawowa³ do koñca padziernika 1954 r., po czym
przeniesiono go w stan spoczynku59. Nast¹pi³o to na wniosek pe³ni¹cego
obowi¹zki prezesa S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku R. M³ynkiewicza kierowany 27 maja 1954 r. do Ministra Sprawiedliwoci. W jego treci znalaz³y siê
m.in. nastêpuj¹ce stwierdzenia: Ob.[ywatel] Bar jest pracownikiem starego
typu. Jest on dobrym znawc¹ prawa cywilnego, lecz formalizm prawny doæ
czêsto przes³ania mu trafnoæ orzeczenia. [...] w ¿yciu spo³eczno-politycznym
¿adnego udzia³u nie bierze. Z powodu swej przesz³oci (wspó³praca w czasie
okupacji z Delegatur¹ Rz¹du Londyñskiego) nie cieszy siê zaufaniem
w K.[omitecie] W.[ojewódzkim] PZPR. Z powy¿szych wzglêdów, w miarê nap³ywu m³odych kadr, pozostawianie ob.[ywatela] Bara w wymiarze sprawiedliwoci nie jest wskazane. Nadmieniam, ¿e K[omitet] W[ojewódzki] PZPR
w Gdañsku zdanie moje podziela60, dodawa³ R. M³ynkiewicz.
Po odejciu z wymiaru sprawiedliwoci Franciszek Bar 6 padziernika
1954 r. rozpocz¹³ pracê pocz¹tkowo w Zespole Adwokackim nr 2 w Gdañsku61, a nastêpnie w utworzonym 27 stycznia 1957 r. Zespole Adwokackim
nr 11 z siedzib¹ przy ul. Hucisku 162. D³ugoletni dziekan Okrêgowej Rady
Adwokackiej w Gdañsku, adwokat Jerzy Lipski, który w³anie w Zespole
Adwokackim nr 11 w latach 19661970 odbywa³ aplikacjê adwokack¹ pod
patronatem trzech adwokatów: W³adys³awa Witkowskiego, Zygmunta Boh57 A. Bereza, Historia S¹du Apelacyjnego w Lublinie (19171950) * (19902010), Lublin
2010, s. 111.
58 T. Rek, Do ob.[ywatela] Franciszka Bara Sêdziego S¹du Najwy¿szego del.[egowanego] do
p.[e³nienia] o.[bowi¹zków] Sêdziego S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku, dat. [Warszawa], 8 padziernika 1951 roku, maszynopis, k. 175, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum
S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
59 Pismo z dnia 9 lipca 1954 roku, maszynopis, k. 163, sygn. 1060/1, Akta osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
60 R. M³ynkiewicz, Do Ministerstwa Sprawiedliwoci, Departament Kadr i Szkolenia, Wydzia³ I, poufne, dat. [Gdañsk], 27 maja 1954 roku, maszynopis, k. 154154v, sygn. 10160/1, Akta
osobowe Franciszek Bar, Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
61 D. Szpoper, J. wi¹tek, Dzieje adwokatury gdañskiej, Gdañsk 2005, s. 188.
62 Ibidem, s. 193; nastêpnie siedziba tego Zespo³u Adwokackiego mieci³a siê od 1 kwietnia
1972 r. w Domu Adwokata przy ul. Chlebnickiej 48/51 oraz ju¿ póniej przy ul. D³ugi Targ 8/10
(III piêtro, pokój 25). Zespó³ zosta³ wykrelony z dniem 1 stycznia 1993 r.
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dana i Franciszka Bara63 , zapamiêta³ tego ostatniego nie tylko jako wymagaj¹cego patrona, ale tak¿e jako niepospolitego prawnika, wrêcz o ponadstandardowych kwalifikacjach etycznych i moralnych. Bar przyjmowa³ do
prowadzenia sprawy najtrudniejsze, nawet te, w których nie radzili sobie
inni adwokaci. Jednoczenie uprzedza³ swojego mocodawcê, i¿ rozstrzygniêcie s¹du mo¿e byæ inne, ni¿ oczekiwane. Przedk³ada³ te¿ do podpisania przez
swoich klientów owiadczenia, i¿ s¹ wiadomi, ¿e sprawa mo¿e byæ przegrana. W ocenie Jerzego Lipskiego adwokat Franciszek Bar do koñca bardziej
czu³ siê sêdzi¹ ani¿eli pe³nomocnikiem procesowym strony. Utkwi³ mu te¿
w pamiêci fakt, w którym wykaza³ siê znaczn¹ odwag¹ cywiln¹. S³u¿ba Bezpieczeñstwa za¿¹da³a od niego wydania z akt podrêcznych adwokata zawiadczenia lekarskiego wystawionego przez znanego gdañskiego lekarza psychiatrê
profesora Tadeusza Bilikiewicza. Zas³aniaj¹c siê tajemnic¹ adwokack¹ odmówi³ spe³nienia tego ¿¹dania, co spowodowa³o rewizjê i zabranie tego dokumentu z akt osobowych klienta przez funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa.
Sprawa ta trafi³a a¿ na szczebel centralny, staj¹c siê przedmiotem rozmów
i wymiany korespondencji pomiêdzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej
i Prokuratorem Generalnym64.
W marcu 1968 r., po protestach, które ogarnê³y ca³y kraj, a ich apogeum
w Trójmiecie przypad³o na 1215 marca, poci¹gaj¹c za sob¹ falê licznych
aresztowañ65, Franciszek Bar zaanga¿owa³ siê w prowadzenie kilku spraw
karnych. W jednym z postêpowañ prowadzonych przeciwko jego klientowi
jedynym dowodem w sprawie by³ nakrelony kred¹ na ubraniu wierzchnim
przez funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej znak krzy¿a. Jerzy Lipski wspomina, i¿ jako substytut adwokata Bara broni³ wówczas dwóch studentów
oskar¿onych o czynn¹ napaæ na milicjanta. Byli to Wojciech Woniak
i Ryszard Mossakowski. Sk³adowi sêdziowskiemu przewodniczy³a sêdzia
Prakseda Trzeciak, która rzetelnie prowadzi³a sprawê, doprowadzaj¹c do
uniewinnienia66.
Franciszek Bar dzia³a³ tak¿e w strukturach gdañskiego samorz¹du adwokackiego, pe³ni¹c w latach 19701973 funkcjê przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej Okrêgowej Rady Adwokackiej67. W dniu 25 kwietnia 1972 r.
w trakcie obchodów 25. rocznicy powstania Okrêgowej Rady Adwokackiej udekorowano go Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski68. W zawodzie
63
64

autora.

Ibidem, s. 170.
Wywiad z adwokatem Jerzym Lipskim z dnia 26 marca 2014 r. przeprowadzony przez

65 S. Cenckiewicz, Trójmiejski marzec68. Próba obalenia Gomó³ki przez SB?, [w:] Oczami
bezpieki. Szkice i materia³y z dziejów aparatu PRL, Kraków 2004, s. 245246; 255258.
66 D. Szpoper, J. wi¹tek, op. cit., s. 76; Wywiad z adwokatem Jerzym Lipskim z dnia 26
marca 2014 r...; B. Szczepu³a, Przystanek Politechnika, Gdañsk  Pelplin 2004, s. 74.
67 D. Szpoper, J. wi¹tek, op. cit., s. 78, 176.
68 Ibidem, s. 8081.
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adwokata pracowa³ do 30 kwietnia 1976 r. Zmar³ 9 padziernika 1982 r.69
Pochowany zosta³ na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie70. By³ jednym z tych
prawników, którzy u zarania funkcjonowania gdañskiego wymiaru sprawiedliwoci kszta³towali jego oblicze, by nastêpnie w szeregach adwokatury dawaæ przyk³ad swoj¹ postaw¹ nowemu pokoleniu obroñców i pe³nomocników
procesowych.

Summary
Franciszek Bar  the first President of the Appeal Court in Gdansk.
A draft to the history of the judicature in Poland after 1945
Key words: judicature, court, the Appeal Court in Gdansk, Francize Bar.

The article depicts the course of judge Franciszek Bars professional life.
The judges career, presented by the author, reflects the careers of that
generation of judicature employees. It shows the first works on creating the
Appeal Court in Gdansk, the organization and temporary directorship of
which, next the function of the president of the court was entrusted to
Franciszek Bar. From the angle of the creation of the Appeal Court in
Gdansk is presented also the beginning of the founding of the Polish judicature on the so-called recovered territories after the period of the German
occupation.

69 Wywiad z adwokatem Jerzym Lipskim z dnia 26 marca 2014 r...; D. Szpoper, J. wi¹tek, op. cit., s. 267.
70 Wywiad z Pani¹ Dorot¹ Starociak z dnia 24 kwietnia 2014 roku przeprowadzony przez
autora.
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Spór o prawo po³owu ryb w jeziorze Wigry
 czy prawo cara nadal obowi¹zuje?
Prawo do po³owu ryb w jeziorze Wigry, okrelane jako serwituty wigierskie, od kilkunastu lat jest przedmiotem sporu s¹dowego miêdzy mieszkañcami okolicznych wiosek a w³adzami Wigierskiego Parku Narodowego oraz
dzier¿awcami okolicznych jezior. Najbardziej znane jest postêpowanie s¹dowe, którego stron¹ s¹ mieszkañcy wsi Rosochaty Róg. Sprawa ta wzbudza
zainteresowanie, gdy¿ mieszkañcy uznali, ¿e s¹ do tego uprawnieni na mocy
dokumentów wydanych przez cara Aleksandra II w latach 18691870,
a zwi¹zanych z reform¹ uw³aszczeniow¹ przeprowadzon¹ w 1864 r. na ziemiach Królestwa Polskiego. Mimo up³ywu lat oraz wielu zmian ustrojowych
i prawnych, nadal budzi w¹tpliwoci obowi¹zywanie na ziemiach polskich
przepisów wydanych przez w³adze zaborcze w drugiej po³owie XIX w.
Prawo do po³owu ryb w cudzej wodzie by³o znane jeszcze w Polce przedrozbiorowej i zwi¹zane g³ównie ze zwyczajem, który regulowa³ jego zakres,
u¿ywanie odpowiedniego sprzêtu czy okresy po³owów. Zaliczano je do tzw.
wolnoci (libertates) umo¿liwiaj¹cych korzystanie z cudzej rzeczy. Mia³y one
charakter osobisty, przypisany do osoby lub grupy osób. Nieznana by³a wówczas instytucja s³u¿ebnoci jako ograniczone prawo rzeczowe obci¹¿aj¹ce nieruchomoæ, wywodz¹ca siê jeszcze z prawa rzymskiego, gdy¿ zosta³a wprowadzona na czêci ziem polskich dopiero w 1808 r.  wraz z ustanowieniem
Kodeksu Napoleona jako prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego w Ksiêstwie
Warszawskim1. Nadal jednak do sytuacji powsta³ych po wejciu w ¿ycie nowego prawa mia³y zastosowanie dawne unormowania, jako ¿e nie mo¿na
obecnie wzruszaæ s³u¿ebnoci tego rodzaju ju¿ nabytych posiadaniem w okolicach, gdzie mo¿na je by³o w ten sposób nabywaæ. Kodeks chroni³ tak¿e
podmioty korzystaj¹ce z dawnych przywilejów serwitutowych, zakazuj¹c w³a1 R. Jastrzêbski, Wyk³adnia historyczna we wspó³czesnej judykaturze, Przegl¹d S¹dowy
2010, nr 1, s. 9597.
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cicielom gruntów utrudnianie korzystania z tego prawa2. Równie¿ kodeks
cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r., oparty w wiêkszoci rozwi¹zañ na
Kodeksie Napoleona, odnosi³ siê jedynie do s³u¿ebnoci jako ograniczonych
praw rzeczowych na nieruchomoci. W kwestii w³asnoci wody i rybo³ówstwa
dzieli³ wody na pañstwowe (rzeki sp³awne i ¿eglowne) oraz prywatne (wody
ródl¹dowe), za ryby nale¿a³y do w³aciciela wody  podobne przepisy znajdowa³y siê w kodeksie cywilnym Królestwa Polskiego3.
Istotne regulacje w zakresie prawa rybo³ówstwa pojawi³y siê dopiero
wraz z reform¹ uw³aszczeniow¹ przeprowadzon¹ w 1864 r. Ju¿ od lat 40. XIX w.
a¿ do wybuchu powstania styczniowego w³adze carskie zmierza³y do poprawy
sytuacji ch³opów, a nastêpnie likwidacji na ziemiach Królestwa Polskiego
systemu pañszczynianego. Na mocy ustawy z 1846 r. wprowadzono zakaz
rugowania ch³opów z dóbr prywatnych posiadaj¹cych ponad 1,7 ha u¿ytkowanej ziemi, zlikwidowano pewne wiadczenia na rzecz dziedzica, zapewniono tak¿e kontrolê pañstwa nad umowami zawieranymi pomiêdzy dziedzicem
a ch³opami4. Dopiero w 1861 r. w³adze rosyjskie wprowadzi³y na terenie
Królestwa Polskiego oczynszowanie ch³opów  ca³kowite w dobrach rz¹dowych i w ok. 56% w dobrach prywatnych5. Dalsze zmiany by³y cile zwi¹zane z wybuchem powstania styczniowego. W dniu 22 stycznia 1863 r. powsta³
Tymczasowy Rz¹d Narodowy, który jeszcze tego samego dnia og³osi³ dwa
dekrety dotycz¹ce uw³aszczenia ch³opów, maj¹ce na celu zachêciæ ich do
udzia³u w zrywie niepodleg³ociowym. Pierwszy z nich regulowa³ przejcie na
w³asnoæ ch³opów ziemi przez nich u¿ytkowanej, natomiast drugi  przekazanie ka¿demu bezrolnemu 3 morgów ziemi z dóbr rz¹dowych. Jednak póniej
w³adze powstañcze czêciowo wycofa³y siê z poczynionych obietnic, a kolejny
dekret z dnia 10 maja 1863 r. pomin¹³ unormowania dotycz¹ce bezrolnych.
Aby odci¹gn¹æ ch³opów od powstania, w³adze rosyjskie przeprowadzi³y reformê uw³aszczeniow¹ w marcu 1864 r.6
Ukaz o urz¹dzeniu w³ocian w Królestwie Polskim z dnia 19 lutego/
2 marca 1864 r.7 wydany przez cara Aleksandra II stanowi³, ¿e grunty bêd¹ce w posiadaniu ch³opów, zarówno w dobrach prywatnych, jak i rz¹dowych
przechodzi³y na ich w³asnoæ (art. 1). Jednoczenie od dnia 3/15 kwietnia
2 Z. Stankiewicz, Serwituty w dobrach rz¹dowych Królestwa Polskiego przed reform¹
uw³aszczeniow¹, Przegl¹d Historyczny 1958, t. 49, s. 4568.
3 F. Longchamp de Bérier, Zagadnienia prawne rybactwa ródl¹dowego w Polsce, Wroc³aw
1957, s. 12.
4 Regulowa³ to ukaz o urz¹dzeniu w³ocian z dnia 26 maja/7 czerwca 1846 r., Dziennik
Praw Królestwa Polskiego (dalej: DPKP), t. 38, s. 517.
5 Na podstawie ukazu o okupie pañszczyzny z dnia 4/ 16 maja 1861 r., DPKP, t. 57,
s. 379395.
6 J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa
2005, s. 382383, 393.
7 Ukaz o urz¹dzeniu w³ocian w Królestwie Polskim z dnia 19 lutego/ 2 marca 1864 r.,
DPKP, t. 62, s. 535.
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1864 r. zostali oni uwolnieni od wszelkich powinnoci wobec dziedziców, do
których byli wczeniej zobowi¹zani, zw³aszcza od pañszczyzny, okupu w gotówce, czynszu, danin itp. Na przysz³oæ zostali jedynie zobowi¹zani do p³acenia do skarbu pañstwowego podatku gruntowego za otrzyman¹ ziemiê (art.
2). W³aciciele ziemscy mieli otrzymaæ od rz¹du wynagrodzenie za zniesione
powinnoci ch³opskie, m.in. z podatku gruntowego p³aconego przez ch³opów
(art. 3 i 4). Mimo przejêcia przez ch³opów praw w³asnoci do u¿ytkowanych
gruntów, zachowali oni prawo do tych serwitutów, s³u¿ebnoci i u¿ytków,
z których do tej pory korzystali na zasadzie kontraktów, umów s³ownych lub
zwyczaju, m.in.: prawo otrzymywania drzewa na budowle i na opa³, zbierania tam ga³êzi, suszu, ció³ki, prawa pasania zwierz¹t w lasach dziedziców
oraz na gruntach dworskich lub folwarcznych (art. 11). Prawo ch³opów do
tych s³u¿ebnoci mog³o byæ uchylone jedynie w wyniku porozumienia dziedzica z ch³opami lub na ¿¹danie samego dziedzica za stosownym wynagrodzeniem (art. 12). W ukazie uw³aszczeniowym szczególnie istotny by³ ponadto
art. 16, który stanowi³: Prawo polowania na ca³ej przestrzeni gruntów w³ocian jedn¹ gromadê sk³adaj¹cych, jak niemniej prawo rybo³ówstwa w wodach tych gruntów przytykaj¹cych, nie do ka¿dego pojedynczego gospodarza,
lecz do ca³ej gromady nale¿y. Zak³ady po³owu ryb po stawach przez dziedziców sztucznie urz¹dzonych, pozostaj¹ w wy³¹cznym tych¿e dziedziców posiadaniu. Przepis ten, odnosz¹cy siê do uprawnieñ ca³ej gromady, bêdzie mia³
dalekosiê¿ne skutki w przysz³oci.
Ukaz o urz¹dzeniu w³ocian w Królestwie Polskim uzupe³nia³y ukazy:
o Komisji Likwidacyjnej z dnia 19 lutego/ 2 marca 1864 r.8, której celem by³o
przeprowadzenie niezbêdnych operacji finansowych zwi¹zanych z wyp³at¹
dziedzicom odszkodowania za utracone grunty z podatków p³aconych przez
ch³opów, oraz o urz¹dzeniu gmin wiejskich z dnia 19 lutego/ 2 marca 1864 r.9,
który regulowa³ kwestiê samorz¹du i s¹downictwa na wsi w zwi¹zku z przejêciem przez ch³opów w³asnoci gruntów i utrat¹ przez dziedziców w³adzy
patrymonialnej i jurysdykcji nad nimi.
Istotn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z reform¹ uw³aszczeniow¹ w Królestwie Polskim by³a sprawa samych serwitutów. W wyniku reformy ch³opi mogli zachowaæ prawo do czerpania z nich po¿ytków, m.in. korzystania z lasów, wyrêbu
drzewa budulcowego i opa³owego, zbierania tam chrustu i ció³ki, wypasania
zwierz¹t na ³¹kach w³aciciela ziemskiego czy w³anie prawa po³owu ryb.
Art. 12 ukazu uw³aszczeniowego, który pozostawi³ sprawê likwidacji serwitutów dobrowolnej umowie dziedziców z ch³opami, doprowadzi³ do powstania
wielu sporów miêdzy zainteresowanymi stronami, o czym wiadcz¹ liczne
procesy s¹dowe oraz doniesienia ówczesnej prasy. Mo¿liwe, ¿e w³adze carskie
8
9

Ukaz o Komisji Likwidacyjnej z dnia 19 lutego/ 2 marca 1864 r., DPKP, t. 62, s. 95133.
Ukaz o urz¹dzeniu gmin wiejskich z dnia 19 lutego/ 2 marca 1864 r., DPKP, t. 62, s. 3793.
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nieprzypadkowo w taki sposób uregulowa³y w ukazie kwestiê serwitutów,
aby zaostrzyæ istniej¹ce antagonizmy miêdzy dworem a ch³opami i mieæ
podstawê do w³asnej ingerencji w stosunki spo³eczno-gospodarcze na wsi10.
Zachowanie dawnych serwitutów by³o bardzo niekorzystne dla w³acicieli
ziemi i wód, gdy¿ znacznie utrudnia³o im dysponowanie swoj¹ w³asnoci¹,
np. w przypadku obrotu gruntami, gdy¿ mia³y tu zastosowanie przepisy
prawa zabraniaj¹ce sprzeda¿y gruntów obci¹¿onych serwitutami bez ich
wczeniejszej likwidacji, za likwidacja mog³a byæ utrudniona w przypadku
braku porozumienia miêdzy dziedzicem a ch³opami. Istnienie serwitutów
mia³o tak¿e negatywny wp³yw na prowadzenie odpowiedniej gospodarki lenej, pastwiskowej czy wodnej, jako ¿e wymaga³y one inwestycji, a przywileje
ch³opów nie przynosi³y w³acicielom gruntów ¿adnych korzyci, a raczej powodowa³y straty11.
Po przeprowadzeniu reformy uw³aszczeniowej mieszkañcy nadwigierskich wsi otrzymali dokumenty uprawniaj¹ce ich do dysponowania gruntami, które wczeniej u¿ytkowali, a szczególnie wa¿ne by³o przekazanie gruntów z Dóbr Narodowych Wigry. Zosta³y im tak¿e nadane przywileje do
korzystania z wód niebêd¹cych ich w³asnoci¹ na tym obszarze, do czego byli
uprawnieni w myl art. 11 i 16 ukazu z dnia 19 lutego/ 2 marca 1864 r.12
W Archiwum Pañstwowym w Suwa³kach zachowa³y siê dokumenty, na
podstawie których ch³opi ze wsi po³o¿onych nad Wigrami korzystali z nadanych im praw w zakresie po³owu ryb. By³y one zapisywane w akcie nadawczym (dla dóbr rz¹dowych) lub tabeli likwidacyjnej (dla dóbr prywatnych) dla
poszczególnych wsi w latach 18691870, a nastêpnie zatwierdzane przez Centraln¹ Komisjê ds. W³ociañskich pod przewodnictwem senatora J. So³owiewa
i przekazywane do wiadomoci Suwalskiej Komisji ds. W³ociañskich. Szczególnie istotne by³y przywileje nadane dla wsi: P³ociczno, Gawrych Ruda,
Magdalenowo i Rosochaty Róg, gdy¿ to w³anie na nie powo³uj¹ siê obecni
mieszkañcy wsi w tocz¹cych siê procesach s¹dowych. Przyk³adowo, zgodnie
z aktem nadawczym dla wsi Rosochaty Róg potwierdzonym dnia 6 marca 1869
r. przez Centraln¹ Komisjê ds. W³ociañskich, ch³opom z tej wsi nadane zosta³o
prawo do po³owu ryb w jeziorze Wigry w miejscach przyleg³ych do ziem ch³opskich. Prawo to w 1875 r. zosta³o wpisane do akt hipoteki suwalskiej13.
Jednak czêsto wpisy do tabel likwidacyjnych lub aktów nadawczych nie
okrela³y dok³adnie rozmiarów i zasobów korzystania z serwitutu rybo³ów10 H. Brodowska, Spory serwitutowe ch³opów z obszarnikami w Królestwie Polskim
w drugiej po³owie XIX w., Kwartalnik Historyczny 1956, R. 63, nr 4/5, s. 283298.
11 R. Chomaæ, Sprawa likwidacji serwitutów w Królestwie Polskim na pocz¹tku XX wieku,
Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Warszawskiego 1963, z. 3, s. 182215.
12 M. Abrosiewicz, Wigierskie serwituty, Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego 2002, nr 1, s. 16.
13 Archiwum Pañstwowe w Suwa³kach, Wydzia³ Hipoteczny dotycz¹cy Dóbr Narodowych
Wigry, sygn. 4.
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stwa, ograniczaj¹c siê do krótkiego stwierdzenia, i¿ dana miejscowoæ ma
prawo ³owienia ryb w wodach jeziora lub rzeki przylegaj¹cych do jej gruntów.
Na tym tle dochodzi³o do konfliktów, tym bardziej ¿e rybo³ówstwo przynosi³o
znaczne dochody  w regionie znajdowa³o siê bowiem a¿ 490 jezior na 950
w ca³ym Królestwie Polskim14.
Dopiero przepisy wydane w 1880 r. umo¿liwi³y dok³adne okrelenie zakresu prawa po³owu ryb i rozwiewa³y ewentualne w¹tpliwoci  regulowa³a
to uchwa³a Komitetu Królestwa Polskiego z dnia 8 lutego 1880 r. o prawach
w³ocian do rybo³ówstwa w wodach do ich gruntów przytykaj¹cych. Zgodnie
z uchwa³¹, ,,je¿eli w tabeli likwidacyjnej lub akcie nadawczym przyznane jest
w³ocianom prawo rybo³ówstwa w jeziorze, to prawo w³ocian do rybo³ówstwa w takim jeziorze nale¿y do nich w tej postaci i rozleg³oci, jaka okrelona zosta³a w decyzjach instytucji do spraw w³ociañskich. Zakres korzystania z uprawnienia by³ zale¿ny od odpowiedniego zapisu w tabelach
likwidacyjnych lub aktach nadawczych: Gdy w akcie nadawczym ustanowione zosta³o prawo rybo³ówstwa »z brzegu«, to wpis taki wyklucza mo¿liwoæ
przypuszczenia, i¿by w³ocianom przys³ugiwaæ mog³o prawo pos³ugiwania siê
³ódkami przy ³owieniu ryb. Prawo »rybo³ówstwa z brzegu«  jak wskazuje
samo to wyra¿enie  polega na tym, i¿ wolno ³owiæ ryby z brzegu przy
pomocy takich przyrz¹dów, jakie zwyczajowo w podobnych wypadkach s¹
u¿ywane, lecz bez mo¿noci pos³ugiwania siê ³ódkami, czó³nami itp. rodkami daj¹cymi mo¿noæ oddalania siê od brzegu (p³ywania). Gdy w³ocianom
w tabeli likwidacyjnej nadane zosta³o prawo rybo³ówstwa z sieci¹, to nie
mo¿e byæ im zabronione u¿ywanie ³ódek, zakaz taki bowiem pozbawi³by ich
mo¿noci urzeczywistnienia przys³uguj¹cego im prawa ³owienia ryb sieci¹.
Ustawa regulowa³a tak¿e, i¿ w razie sporów pomiêdzy w³acicielami jezior
a gromadami wioskowymi, które otrzyma³y prawo do rybo³ówstwa w jeziorach,
w przedmiocie, postaci i rozci¹g³oci tego prawa, instytucje do spraw w³ociañskich wydaj¹ decyzje o cis³ym okreleniu postaci i rozci¹g³oci prawa
tego. Przy tym zgodnie ze zwyczajami miejscowymi prawo do rybo³ówstwa
z brzegu zawsze powinno byæ w³ocianom przyznawane; gdy za oprócz rybo³ówstwa z brzegu, w³ocianie u¿ytkowali i z innych postaci rybo³ówstwa, to
powinno mieæ przyznane sobie prawo do tych postaci rybo³ówstwa, z jakich
istotnie korzystali oni w czasie wydania ukazów z dnia 26 maja 1846 roku,
19 lutego 1864 roku i 28 padziernika 1866 roku15.
Ówczesne orzecznictwo podkrela³o fakt, ¿e prawo rybo³ówstwa przyznane ch³opom nie by³o s³u¿ebnoci¹ gruntow¹ zwi¹zan¹ z wod¹ w myl obowi¹zuj¹cego w Królestwie Polskim kodeksu cywilnego, ale raczej prawem korzy14

J. Szumski, Uw³aszczenie ch³opów w pó³nocno-wschodniej czêci Królestwa Polskiego
18461871, Bia³ystok 2002, s. 203.
15 F. Brodowski, J. Kaczkowski, Zbiór ustaw w³ociañskich obowi¹zuj¹cych w Królestwie
Polskim, Warszawa 1918, s. 106113, 288299.
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stania z cudzej w³asnoci przypisanym do danej gromady ch³opskiej. Istotn¹
kwesti¹ by³o równie¿ wy³¹czenie sporów miêdzy ch³opami a w³acicielami
jezior spod kompetencji s¹dów powszechnych i oddanie ich do rozstrzygniêcia
instytucjom do spraw w³ociañskich, czyli organom administracyjnym16.
Dziêki nadaniu ch³opom ziemi na w³asnoæ oraz zachowaniu ich prawa
do serwitutów, w okolicach jeziora Wigry powsta³y charakterystyczne dla
tego obszaru wsie, w których poszczególni gospodarze posiadali pola o powierzchni ok. 2-5 ha, ale w¹skie, nieraz o szerokoci zaledwie kilkunastu
metrów. W efekcie ka¿dy mia³ pole z dostêpem do jeziora i móg³ ³owiæ ryby
ze swojego brzegu. Mo¿liwoæ nieograniczonego rybo³ówstwa dziêki zachowaniu prawa do serwitutów przyczyni³a siê w znacz¹cym stopniu do spadku
iloci ryb, zw³aszcza siei i sielawy, i to ju¿ po 20 latach od reformy uw³aszczeniowej. W³adze rosyjskie wyda³y nawet przepisy ochronne dotycz¹ce tych
ryb, jednak nie by³y one przestrzegane. Do dalszego spustoszenia w stanie
zarybienia jeziora dosz³o w czasie pierwszej wojny wiatowej, gdy¿ wówczas
nie istnia³a kontrola po³owów ze strony jakichkolwiek organów pañstwowych. Dopiero w³adze II Rzeczpospolitej na pocz¹tku lat 20. XX w. wprowadzi³y zakaz po³owu ryb w Wigrach oraz zaczê³y d¹¿yæ do unormowania
spraw wodnych i zniesienia serwitutów przez odpowiednie uregulowania
prawne17.
Najwa¿niejszym aktem prawnym w tym zakresie by³a ustawa z dnia
7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego18. Na jej podstawie wszelkie serwituty obci¹¿aj¹ce maj¹tki ziemskie
i wpisane do tabeli likwidacyjnych lub do aktów nadawczych mia³y byæ zniesione na skutek dobrowolnego uk³adu obu stron lub z urzêdu w drodze
przymusu (art. 1). Wynagrodzenie dla ch³opów za zniesione serwituty mia³o
nast¹piæ w ziemi i lasach, a w gotówce tylko wtedy, gdy obie strony siê na to
zgodzi³y, a przy regulacji przymusowej tylko na zasadzie decyzji Komisji
Ziemskiej Okrêgowej, na wniosek Komisji Szacunkowo-Rozjemczej (art. 10).
Ustawa zak³ada³a, i¿ dogodniejszym i czêciej stosowanym sposobem powinna byæ dobrowolna umowa stron, jedynie w szczególnych wypadkach mia³a
byæ stosowana likwidacja przymusowa serwitutów: we wszelkich wypadkach
na terenie urz¹dzenia rolnego przy komasacji, parcelacji i kolonizacji; przy
16
17
18

R. Jastrzêbski, op. cit., s. 98.
M. Ambrosiewicz, op. cit., s. 17.
Dz. U. z 1920 r., nr 42, poz. 249. Ustawa z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów
na terenie b. Królestwa Kongresowego w niewielkim stopniu zosta³a zmieniona i uzupe³niona
moc¹ ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uzupe³nienia i zmian w ustawie z dnia
7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. U. z 1922 r.,
nr 30, poz. 239). W celu wykonania ustawy wydano rozporz¹dzenie Prezesa G³ównego Urzêdu
Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonywania ustawy z dnia 7 maja 1920 r.
ze zmianami, wprowadzonymi ustaw¹ z dnia 7 kwietnia 1922 r. o likwidacji serwitutów na
terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. U. z 1923 r., nr 8, poz. 49).
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melioracjach rolnych, zmieniaj¹cych istniej¹cy stan u¿ytków serwitutowych;
na ¿¹danie jednej ze stron zainteresowanych; w wypadkach wyp³ywaj¹cych
z ustaw w przedmiocie wykonywania reformy rolnej; co do wszystkich pozosta³ych serwitutów, które w przeci¹gu 10 lat od dnia og³oszenia ustawy
niniejszej nie zosta³y zlikwidowane (art. 19).
Kwestie szczegó³owe regulowa³o rozporz¹dzenie Prezesa G³ównego Urzêdu Ziemskiego z dnia 16 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy
o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego z dnia 7 maja
1920 r.19 Likwidacjê serwitutów na podstawie dobrowolnego uk³adu stron
lub w drodze przymusu mia³y przeprowadzaæ powiatowe urzêdy ziemskie
(art. 1). Wynagrodzenie za zniesienie serwitutów winno nast¹piæ w postaci
ziemi przydatnej dla celów rolniczych lub w lasach nie maj¹cych znaczenia
ochronnego. Likwidacja za gotówkê w ca³oci lub czêciowo mog³a mieæ miejsce jedynie w nadzwyczajnych wypadkach: gdy u¿ytki obci¹¿one serwitutami
zosta³y rozparcelowane na drobne dzia³ki; gdy za zniesienie serwitutów mog³y byæ oddane tylko przestrzenie lene maj¹ce znaczenie ochronne; gdy
dziedzina obci¹¿ona serwitutami nie posiada³a gruntów przydatnych do celów rolniczych (art. 11). W takich przypadkach wynagrodzenie pieniê¿ne za
zniesienie serwitutów powinno zostaæ z³o¿one do kasy powiatowej jako depozyt okrêgowego urzêdu ziemskiego. Wynagrodzenie to mia³o byæ przeznaczone na kupno ziemi (art. 12). Dok³adn¹ procedurê likwidacyjn¹ na podstawie
uk³adu stron regulowa³y art. 25-43, natomiast z urzêdu w drodze przymusu
art. 4489.
Istotnym aktem prawnym by³o równie¿ rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu s³u¿ebnoci w województwie
kieleckim, lubelskim, ³ódzkim, warszawskim i w zachodniej czêci województwa bia³ostockiego20, a konkretnie w jego powiatach: ostro³êckim, ostrowskim, wysokomazowieckim, ³om¿yñskim, kolneñskim, szczuczyñskim, suwalskim i augustowskim. Na mocy rozporz¹dzenia zniesieniu na postawie
umowy albo w trybie przymusowym ulega³y s³u¿ebnoci wynikaj¹ce z urz¹dzenia ziemskiego w³ocian i rolników zrównanych z w³ocianami (art. 1 ust.
1). Orzekanie w sprawach zniesienia s³u¿ebnoci (serwitutów) nale¿a³o do
okrêgowych komisji ziemskich, od ich nieprawomocnych orzeczeñ strony mog³y w ci¹gu 30 dni odwo³aæ siê za porednictwem prezesa okrêgowego urzêdu
ziemskiego do G³ównej Komisji Ziemskiej (art. 12). Umowy dotycz¹ce zniesienia s³u¿ebnoci powinny byæ zawarte w formie aktu notarialnego lub aktu
19 Dz. U. z 1920 r., nr 57, poz. 354. Pewne zmiany do rozporz¹dzenia wprowadzi³o rozporz¹dzenie Prezesa G³ównego Urzêdu Ziemskiego z dnia 27 lipca 1921 r. o uzupe³nieniu rozporz¹dzenia z dnia 16 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 7 maja 1920 roku
o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. U. z 1921 r., nr 79,
poz. 542), ale nie by³y one znacz¹ce.
20 Dz. U. z 1927 r., nr 10, poz. 74.
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prywatnego, sporz¹dzonego w obecnoci przynajmniej dwóch wiadków
z podpisami uwierzytelnionymi przez notariusza przez urz¹d gminy lub pañstwow¹ w³adzê administracyjn¹. Ka¿da ze stron mia³a prawo przedstawiæ do
urzêdu ziemskiego umowê albo jej uwierzytelniony odpis oraz domagaæ siê
jej zatwierdzenia i wykonania. Powy¿sze umowy z chwil¹ ich zawarcia wi¹za³y strony i osoby, które wst¹pi³y w ich prawa. Umowy, których zatwierdzenia odmówi³y komisje ziemskie, uwa¿a³o siê za rozwi¹zane z mocy samego
prawa z chwil¹ uprawomocnienia siê orzeczenia (art. 19). Postêpowanie
w trybie przymusowym wszczyna³ powiatowy urz¹d ziemski: a) na wniosek
w³aciciela lub posiadacza dziedziny s³u¿ebnej, b) na wniosek pe³nomocników
przedstawicieli osad tabelowych lub c) z urzêdu w nastêpuj¹cych przypadkach: przy przebudowie ustroju rolnego na obszarze dziedziny s³u¿ebnej;
przy przeprowadzaniu melioracji; na wniosek w³aciwej w³adzy ochrony lasów w zwi¹zku z zatwierdzeniem lub wykonaniem planu urz¹dzenia gospodarstwa lenego; co do wszystkich s³u¿ebnoci, które podlegaj¹ zniesieniu na
mocy niniejszego rozporz¹dzenia, jeli do dnia 1 stycznia 1930 r. nie zostan¹
zniesione (art. 30). Konieczny by³ projekt przymusowego zniesienia s³u¿ebnoci opracowany przez powo³an¹ w tym celu komisjê oszacowania s³u¿ebnoci.
Na podstawie projektu przeprowadzano procedurê przymusowego zniesienia
s³u¿ebnoci, co szczegó³owo regulowa³y art. 32-43 rozporz¹dzenia. Z chwil¹
uprawomocnienia siê orzeczenia zatwierdzaj¹cego umowê lub projekt oraz
wprowadzenia uprawnionych w posiadanie wydzielonego wynagrodzenia
dziedzina s³u¿ebna by³a zwolniona od zniesionych obci¹¿eñ (art. 47 ust. 2).
Podobne uregulowania zawiera³o rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu s³u¿ebnoci w województwie wo³yñskim, poleskim, nowogródzkim, wileñskim i we wschodniej czêci województwa bia³ostockiego21, tj. w jego powiatach: grodzieñskim, wo³kowyskim,
bielskim, bia³ostockim i sokólskim.
Z analizy przedstawionych aktów prawnych wynika, i¿ serwituty na
obszarze dawnego Królestwa Polskiego nie zosta³y zniesione z mocy samego
prawa. Aby je zlikwidowaæ, nale¿a³o w ka¿dym indywidualnym przypadku
przeprowadziæ odpowiednie postêpowanie administracyjne  na podstawie
dobrowolnej umowy stron lub w drodze przymusu. Za zniesione serwituty
ch³opi otrzymywali dodatkowe grunty uprawne lub lene albo wynagrodzenie
pieniê¿ne, które musieli przeznaczyæ na zakup ziemi.
Tak¹ interpretacjê przedwojennych przepisów potwierdzi³ równie¿ S¹d
Najwy¿szy w wyroku z dnia 22 grudnia 2004 r., jednoczenie stwierdzaj¹c,
i¿ nie istnieje ¿aden dowód, aby jakiekolwiek postêpowanie likwidacyjne
serwitutów przyznanych mieszkañcom wsi Rosochaty Róg mia³o miejsce
o okresie miêdzywojennym na podstawie wówczas obowi¹zuj¹cych przepi21

Dz. U. z 1927 r., nr 10, poz. 75.
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sów22. Postêpowanie likwidacyjne przeprowadzono jednak w wielu wioskach
w okolicach jeziora Wigry, co wi¹za³o siê procedur¹ scalania gruntów i zwiêkszania gospodarstw rolnych kosztem folwarków pañstwowych w zamian za
likwidacjê dawnych przywilejów (m.in. prawa do rybo³ówstwa w jeziorze).
W okolicach Wigier rozparcelowano wówczas Czerwony Folwark i Stary Folwark, natomiast ch³opi ze wsi Cimochowizna za utracone serwituty otrzymali wynagrodzenie pieniê¿ne. Likwidacjê serwitutów w zamian za grunty lub
pieni¹dze zapisywano w tabelach nadawczych23.
W okresie miêdzywojennym sytuacjê wigierskich serwitutów skomplikowa³y dwie zasadnicze ustawy odnosz¹ce siê do w³asnoci wód oraz rybo³ówstwa: ustawa wodna z dnia 19 wrzenia 1922 r. oraz ustawa z dnia 7 marca
1932 r. o rybo³ówstwie24.
Ustawa wodna z 19 wrzenia 1922 r.25 podzieli³a wszystkie wody na
publiczne jako nale¿¹ce do pañstwa i prywatne (art. 1). Istnia³o domniemanie, ¿e wody stanowi¹ w³asnoæ publiczn¹, chyba ¿e na mocy ustawy lub na
skutek szczególnych tytu³ów prawnych s¹ w³asnoci¹ prywatn¹. Na wodach
publicznych nie mo¿na by³o nabywaæ ani praw w³asnoci, ani innych praw
prywatnych, oprócz uprawnieñ przewidzianych ustaw¹ (art. 2). Ka¿da w³adza administracyjna I instancji mia³a prowadziæ ksiêgê wodn¹ wraz ze zbiorem map wodnych i dokumentów, w której maj¹ byæ uwidocznione wszystkie
w powiecie ju¿ istniej¹ce i na podstawie tej ustawy nowo nabyte prawa
u¿ywania wody (art. 229).
Ustawa wodna z 1922 r. wprowadzi³a nacjonalizacjê wód powierzchniowych i zgodnie z art. 2 ust. 2 na wodach pañstwowych nie by³o mo¿liwe
nabywanie nowych praw (np. rybo³ówstwa lub innej formy u¿ytkowania),
jednak nowe przepisy nie dotyczy³y wód ju¿ wczeniej nale¿¹cych do pañstwa, jak by³o np. w przypadku jeziora Wigry. Na takich wodach utrzymano
stan dotychczasowy na podstawie przepisów przejciowych, g³ównie art. 254
ust. 1 ustawy o treci: Istniej¹ce w czasie wejcia w ¿ycie tej ustawy prawa
do wody p³yn¹cej pozostaj¹ w mocy w dotychczasowej rozci¹g³oci, o ile
opieraj¹ siê na szczególnym tytule. Odnosi siê to w szczególnoci do prawa
przewozu, jak i do praw u¿ytkowania, które przys³uguj¹ w³acicielom grun22 M. witka, Prawo po³owu ryb  serwituty wigierskie, Nieruchomoci. Prawo, Podatki,
Praktyka 2008, nr 2 (114), s. 1618.
23 M. Ambrosiewicz, op. cit., s. 18.
24 Ze wzglêdu na obowi¹zywanie na terytorium II RP po I wojnie wiatowej ró¿nych
aktów prawnych powsta³a potrzeba uchwalenia odpowiednich ustaw z zakresu prawa wodnego,
które uporz¹dkowa³yby skomplikowan¹ sytuacjê prawn¹ w tej dziedzinie. Prace nad projektem
ustawy wodnej by³y prowadzone w Ministerstwie Robót Publicznych na czele z Gabrielem
Narutowiczem. Dziêki wielu specjalistom zaanga¿owanym w proces legislacyjny ju¿ 19 wrzenia 1922 r. Sejm uchwali³ odpowiedni¹ ustawê, która wesz³a w ¿ycie z dniem 27 wrzenia 1922 r.
na obszarze ca³ego pañstwa z wyj¹tkiem województwa l¹skiego. Z. Mikulski, Pocz¹tki w³adzy
wodnej i prawa wodnego w Polsce, Czasopismo Prawno-Historyczne 1996, t. 48, z. 1/2, s. 229237.
25 Dz. U. z 1922 r., nr 102, poz. 936.
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tów nadbrze¿nych i innym osobom, chocia¿by nie by³y w³acicielami wody,
w szczególnoci za do prawa wykonywania rybo³ówstwa i u¿ytkowania rolin wodnych, o ile to nie przeszkadza przeznaczeniu wody p³yn¹cej dla
odp³ywu, a na wodach ¿eglownych tak¿e dla ¿eglugi. Ustawa wodna o charakterze nacjonalizacyjnym nie znios³a wiêc dotychczasowych serwitutów
przyznanych w 1864 r. w wyniku reformy uw³aszczeniowej26.
Istotna by³a równie¿ ustawa z dnia 7 marca 1932 r. o rybo³ówstwie27,
która okrela³a zasady korzystania z wód w tym zakresie, zupe³nie inaczej
odnosz¹c siê do u¿ytkowania cudzej wody na podstawie dotychczasowych
przepisów. Na mocy ustawy rybo³ówstwo by³o cile zwi¹zane z prawem
w³asnoci wody i prawo to nale¿a³o ca³kowicie i wy³¹cznie do w³aciciela
wody. Na wodach publicznych rybo³ówstwo nale¿a³o do pañstwa (art. 7).
Wszêdzie, gdzie wolnoæ wykonywania rybo³ówstwa w cudzej wodzie jako
rodzaj u¿ytkowania powszechnego zachowa³a siê do chwili wejcia w ¿ycie
niniejszej ustawy, zosta³a ona z mocy ustawy uchylona (art. 13). Jedyn¹
form¹ wykonywania prawa rybo³ówstwa w cudzej wodzie mia³o byæ ustanowienie obwodów rybackich i wydzier¿awienie ich indywidualnym przedsiêbiorstwom rybackim (art. 19, 20, 21). Jednoczenie uchwalono w pewien
sposób sprzeczne przepisy dotycz¹ce dotychczasowych u¿ytkowników cudzych wód, mówi¹ce, i¿ stosunki prawne istniej¹ce w chwili wejcia w ¿ycie
ustawy istnia³y nadal, o ile nie podlega³y przymusowej likwidacji w myl
przepisów obowi¹zuj¹cych o zniesieniu s³u¿ebnoci (art. 8 i 9). Mog³y byæ
jedynie przekazane w³acicielowi wody na jego ¿¹danie za okrelon¹ cenê
(art. 10), ponadto wpisane do ksiêgi wodnej w ci¹gu 5 lat od wejcia w ¿ycie
ustawy pod rygorem wyganiêcia tego prawa, jeli nie by³y wpisane do ksiêgi
wieczystej nieruchomoci (art. 11).
Jednak prawo rybo³ówstwa s³u¿¹ce mieszkañcom wsi Rosochaty Róg figurowa³o w hipotece suwalskiej, zatem ich prawo nie wygas³o na podstawie
przepisów ustawy. Chocia¿ prawo serwitutowe nie zosta³o zlikwidowane
i teoretycznie nadal istnia³o, to w praktyce nie mog³o byæ wykonywane ze
wzglêdu na zupe³nie inny sposób uregulowania gospodarki wodnej na wodach publicznych28.
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej w dziedzinie rybactwa nadal obowi¹zywa³a ustawa z 1932 r. i jej przepisy dotycz¹ce obwodów rybackich, jednak
wydzier¿awianych przedsiêbiorstwom rybackim pañstwowych gospodarstw rolnych29. Funkcjê ostatecznie porz¹dkuj¹c¹ stosunki prawne na wodach powierzchniowych mia³a dopiero ustawa z dnia 30 maja 1962 r.  Prawo wodne30,
26
27
28
29
30

Uchwa³a siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia 18 kwietnia 2007 r. (III CZP 139/06).
Dz. U. z 1932 r., nr 35, poz. 357.
Uchwa³a siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia 18 kwietnia 2007 r. (III CZP 139/06).
F. Longchamp de Bérier, op. cit., s. 2023.
Dz. U. z 1962 r., nr 34, poz. 158.
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która uchyli³a ustawê z 1922 r. Zgodnie z ni¹ wody nale¿a³y do pañstwa,
je¿eli Prawo wodne nie stanowi³o inaczej (ust. 1). W granicach okrelonych
przez ustawê w³asnoæ gruntu rozci¹ga³a siê na znajduj¹ce siê na gruncie
powierzchniowe wody stoj¹ce oraz na wody w studniach i rowach (ust. 2).
Ustawa ta znacjonalizowa³a wiêc pozosta³e do tamtej pory wody prywatne,
zgodnie z za³o¿eniami systemu prawnego pañstwa socjalistycznego. Nie
obejmowa³a jednak wód, które ju¿ wczeniej by³y w³asnoci¹ pañstwa, przejê³a jedynie te, które w latach 19221962 nale¿a³y do prywatnych w³acicieli.
W³asnoæ pañstwow¹ wód powierzchniowych potwierdzi³a równie¿ ustawa
z dnia 24 padziernika 1974 r.  Prawo wodne31, która uchyli³a ustawê
z 1962 r.
Obecnie obowi¹zuj¹ca w tym zakresie ustawa z 18 lipca 2001 r.  Prawo
wodne32 dzieli wody na publiczne i prywatne. Wody publiczne nale¿¹ce do
pañstwa to: wody morza terytorialnego, morskie wody wewnêtrzne wraz
z morskimi wodami wewnêtrznymi Zatoki Gdañskiej, ródl¹dowe wody powierzchniowe p³yn¹ce oraz wody podziemne (art. 10 ust. 1a), natomiast prywatne to wody stoj¹ce oraz wody w rowach znajduj¹ce siê w granicach
okrelonej nieruchomoci gruntowej (art. 12 ust. 1).
Zasady i warunki rybackiego korzystania z publicznych ródl¹dowych
wód powierzchniowych p³yn¹cych zosta³y okrelone w przepisach ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl¹dowym33, która uchyli³a ustawê
z 1932 r. Na jej podstawie publiczne ródl¹dowe wody powierzchniowe p³yn¹ce, stanowi¹ce w³asnoæ Skarbu Pañstwa, dyrektor regionalnego zarz¹du
gospodarki wodnej oddaje do rybackiego korzystania w drodze oddania
w u¿ytkowanie obwodu rybackiego. Nastêpuje to przez oddanie obwodów
rybackich w dzier¿awê przedsiêbiorstwom pañstwowym, spó³dzielniom lub
osobom fizycznym, które maj¹ obowi¹zek zarybiania, utrzymania i prowadzenia prawid³owej gospodarki wodnej tego obszaru (art. 6). Zgodnie z ustaw¹
prawo korzystania z wód publicznych do celów rybackich ma jedynie osoba,
która otrzyma³a pozwolenie administracyjne w postaci karty wêdkarskiej
(art. 7). Publiczne wody ródl¹dowe zosta³y podzielone na obwody rybackie
(art. 12 ust. 1). Do obwodu rybackiego nie w³¹cza siê jednak wód znajduj¹cych siê w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, w których
jest zabronione wykonywanie rybactwa (art. 12 ust. 1a).
Sytuacjê w okolicach jeziora Wigry komplikuje fakt, i¿ obszar ten od
1988 r. stanowi park narodowy, powo³any na mocy rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego
Parku Narodowego34. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporz¹dzenia na obsza31
32
33
34
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rze Parku zabrania siê prowadzenia gospodarki rybackiej bez uzgodnienia
z Dyrektorem WPN oraz amatorskiego po³owu ryb poza miejscami do tego
wyznaczonymi, co zosta³o nastêpnie potwierdzone w § 5 ust. 1 pkt 8 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego
Parku Narodowego uchylaj¹cego poprzednie rozporz¹dzenie35. Rozporz¹dzenia te zgodne s¹ z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody36, której art. 15 ust. 1 pkt 14 zabrania w parkach narodowych
po³owu ryb, z wyj¹tkiem miejsc do tego wyznaczonych.
W tym zawi³ym stanie prawnym trzech mieszkañców wsi Rosochaty Róg,
powo³uj¹c siê na ukaz o urz¹dzeniu w³ocian w Królestwie Polskim z dnia
19 lutego/ 2 marca 1864 r. i dokument z dnia 6 marca 1869 r., który przyznawa³ im prawo po³owu ryb w jeziorze Wigry, zwróci³o siê do S¹du Okrêgowego
w Suwa³kach o potwierdzenie tego prawa. Wyrok S¹du Okrêgowego z dnia
18 padziernika 2000 r. oraz wyrok S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia
15 lutego 2001 r. potwierdzi³ ich prawo po³owu w jeziorze, ale jedynie
z brzegu, tzn. mogli oni ³owiæ ryby jedynie stoj¹c na brzegu, bez mo¿liwoci
³owienia z pomostu lub wyp³ywania ³ódk¹ w g³¹b jeziora37. Skar¿¹cy wnieli
do S¹du Okrêgowego w Suwa³kach kolejne powództwo, w którym zwrócili siê
o rozszerzenie tego prawa do po³owu ryb z pomostów lub z ³odzi. S¹d Okrêgowy w Suwa³kach w wyroku z dnia 15 kwietnia 2003 r. oraz S¹d Apelacyjny
w Bia³ymstoku w wyroku z dnia 24 lipca 2003 r. uwzglêdni³ roszczenia
mieszkañców wsi Rosochaty Róg. Jednak Dyrektor WPN, bêd¹cy stron¹
w postêpowaniach s¹dowych, wniós³ kasacjê do S¹du Najwy¿szego. S¹d ten
wyrokiem z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieni³ wczeniejsze orzeczenia s¹dów
i oddali³ powództwo, a jednoczenie podj¹³ próbê rozstrzygniêcia kwestii, czy
prawo po³owu ryb przyznane w³ocianom po reformie uw³aszczeniowej przez
cara Aleksandra II zachowuje do tej pory moc obowi¹zuj¹c¹38.
Wed³ug rozstrzygniêcia S¹du Najwy¿szego z chwil¹ wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 30 maja 1962 r.  Prawo wodne wygas³y prawa rzeczowe obci¹¿aj¹ce wody pañstwowe ze wzglêdu na fakt, i¿ ustawa ta doprowadzi³a do
nacjonalizacji wszelkich wód p³yn¹cych. Zdaniem SN nacjonalizacja jest pierwotnym sposobem nabycia w³asnoci, w zwi¹zku z tym wody p³yn¹ce przesz³y na w³asnoæ Skarbu Pañstwa w stanie wolnym od obci¹¿eñ, chyba ¿e
35
36
37

Dz. U. z 1997 r., nr 24, poz. 124.
Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880.
Takie uregulowanie wynika³o z treci dokumentów wydanych w latach 18691870 dla
poszczególnych wsi i potwierdzonych przez uchwa³ê o prawach w³ocian do rybo³ówstwa w wodach do ich gruntów przytykaj¹cych z 1880 r. Zezwala³y na korzystanie z prawa rybo³ówstwa
tylko w miejscach przyleg³ych do ziem ch³opskich, wykluczaj¹c przy tym mo¿liwoæ oddalania
siê od brzegu jeziora, jeli nie by³o to uwzglêdnione w dokumencie dla danej gromady.
J. Dobkowski, Meandry regulacji wêdkarstwa w prawie polskim [w:] El. Ura, J. Stelmasiak,
S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochrony rodowiska w Polsce i na S³owacji, Rzeszów 2012, s. 537553.
38 Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2008 r. (SK 14/06).
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ustawa przewiduje w tym zakresie wyj¹tek. Nie mia³o to miejsca w przypadku serwitutów na jeziorze Wigry, dlatego mo¿na uznaæ, i¿ nacjonalizacja doprowadzi³a do likwidacji wszelkich obci¹¿eñ wód pañstwowych. S¹d Najwy¿szy
przyj¹³ zatem, ¿e powo³ane przepisy, nacjonalizuj¹c powierzchniowe wody prywatne, znios³y wszelkie jeszcze w tym momencie istniej¹ce pouw³aszczeniowe prawa podmiotowe do rybo³ówstwa w cudzej wodzie39.
Zupe³nie inne stanowisko zaj¹³ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia
21 marca 2005 r. (SK 24/04). Trybuna³ rozstrzyga³ skargê Agencjê Nieruchomoci Rolnych co do zgodnoci z Konstytucj¹ przepisów dekretu z dnia
11 padziernika 1946 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce prawo rzeczowe i prawo
o ksiêgach wieczystych40 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Przepisy
wprowadzaj¹ce kodeks cywilny41, na podstawie których S¹d Rejonowy
w Augustowie i S¹d Okrêgowy w Suwa³kach utrzyma³y w mocy prawo mieszkañców wsi Mo³owiste, Macharce i Podmacharce do po³owu ryb w jeziorze
Serwy na podstawie ukazu uw³aszczeniowego cara Aleksandra II z 1864 r.
Przepisy, na które siê powo³ano, to: art. XXVI i art. XXXI dekretu z dnia
11 padziernika 1946 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce prawo rzeczowe i prawo
o ksiêgach wieczystych o treci: Prawa rzeczowe, istniej¹ce w chwili wejcia
w ¿ycie prawa rzeczowego, pozostaj¹ w mocy, chyba ¿e przepisy poni¿sze
stanowi¹ inaczej (art. XXVI) oraz Treæ praw rzeczowych, których powstanie nie jest od chwili wejcia w ¿ycie prawa rzeczowego mo¿liwe, lecz które
pozostaj¹ nadal w mocy, podlega przepisom dotychczasowym. To samo dotyczy przeniesienia, obci¹¿enia, zmiany treci lub pierwszeñstwa oraz zniesienia takich praw (art. XXXI) oraz art. XXXVII i art. XL ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny, stanowi¹cych
powtórzenie cytowanych przepisów dekretu z 1946 r.
S¹d Rejonowy w Augustowie w wyroku z dnia 4 lipca 2003 r. uzna³
prawo mieszkañców wsi do po³owu ryb na mocy ukazu carskiego za s³u¿ebnoæ stanowi¹c¹ ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomoci. Wyrok zosta³
utrzymany w mocy wyrokiem S¹du Okrêgowego w Suwa³kach z dnia 1 padziernika 2003 r. Trybuna³ Konstytucyjny podzieli³ opiniê s¹dów, ¿e prawo
rybo³ówstwa jest ograniczonym prawem rzeczowym, sam jednak w tej kwestii nie przeprowadzi³ odpowiedniego postêpowania o charakterze prawnohistorycznym, opieraj¹c siê na przedstawionym mu orzecznictwie. Trybuna³
przyj¹³ pogl¹d, i¿ prawo rybo³ówstwa zagwarantowane w ukazie z 2 marca
(19 lutego) 1864 r. o urz¹dzeniu w³ocian zosta³o utrzymane w mocy przez
odpowiednie uregulowania prawne zawarte w przepisach przejciowych dekretu z 1946 r. oraz ustawy z 1964 r. Jednoczenie orzek³, ¿e prawo rybo³ówstwa jako ograniczone prawo rzeczowe nie zosta³o zniesione w wyniku nacjo39
40
41

Wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 22 grudnia 2004 r. (IV CK 622/03).
Dz. U. z 1946 r., nr 57, poz. 321.
Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 94.
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nalizacji wód p³yn¹cych z 1962 r., gdy¿ zniesienie go mo¿e nast¹piæ jedynie
na podstawie wyranie wyra¿onej woli ustawodawcy, a nie w sposób dorozumiany, przez interpretacjê odpowiednich przepisów  tym samym Trybuna³
Konstytucyjny nie zgodzi³ siê z opini¹ S¹du Najwy¿szego wyra¿on¹ w wyroku z dnia 22 grudnia 2004 r.42
Kolejne wyroki s¹dowe w kwestii serwitutów wigierskich S¹du Rejonowego w Augustowie i Sejnach oraz S¹du Okrêgowego w Suwa³kach kontynuowa³y wczeniejsz¹ liniê orzecznicz¹, dodatkowo powo³uj¹c siê na interpretacjê przepisów Trybuna³u Konstytucyjnego z 2005 r., twierdz¹c, ¿e prawo
po³owu ryb przez mieszkañców wsi po³o¿onych w pobli¿u jeziora Wigry (jak
równie¿ jezior: Serwy, Tajno, Pobojne, Gorzyckie, Paniewo i Orlewo) nadal istnieje jako prawo rzeczowe. W tej kwestii powsta³y zatem dwa zupe³nie odrêbne
stanowiska: S¹d Najwy¿szy orzek³, ¿e prawo po³owu ryb wygas³o w dniu
wejcia w ¿ycie ustawy z 30 maja 1962 r.  Prawo wodne, natomiast Trybuna³ Konstytucyjny i s¹dy powszechne uzna³y, ¿e prawo to nadal istnieje43.
W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich dnia 9 listopada 2006 r.
wyst¹pi³ do S¹du Najwy¿szego o podjêcie uchwa³y, która rozstrzygnê³aby
rozbie¿noci w interpretacji przepisów w przedstawionej sprawie dokonanych
przez S¹d Najwy¿szy i S¹d Okrêgowy w Suwa³kach. Uzasadnia³ swój wniosek tym, i¿ problem dalszego istnienia lub wyganiêcia prawa po³owu ryb ma
istotne znaczenie gospodarcze dla mieszkañców Suwalszczyzny oraz powoduje lokalne konflikty miêdzy nimi a dzier¿awcami i w³acicielami jezior. Du¿e
znaczenie mia³a równie¿ niepewnoæ obywateli co do obowi¹zuj¹cego stanu
prawnego w zakresie rybo³ówstwa44. Jednoczenie Rzecznik Praw Obywatelskich wyrazi³ swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. W jego opinii
prawo rybo³ówstwa nadane ukazem carskim jest ograniczonym prawem rzeczowym przypominaj¹cym u¿ytkowanie, z tego wzglêdu przychyli³ siê do
wyk³adni Trybuna³u Konstytucyjnego z 21 marca 2005 r. Jednoczenie przedstawi³ swoje w¹tpliwoci w kwestii wyk³adni przepisów ustawy  Prawo
wodne dokonanej przez S¹d Najwy¿szy. Wed³ug Rzecznika Praw Obywatelskich nacjonalizacja wód z 1962 r. nie doprowadzi³a do zlikwidowania obci¹¿eñ tych wód bêd¹cych przedmiotem sporu, gdy¿ ustawa ta nie obejmowa³a
wód, które przed wejciem w ¿ycie ustawy nie by³y w³asnoci¹ pañstwa (jak
by³o np. z jeziorem Wigry). Jednoczenie w ustawie z 1962 r. brak jest
jakiejkolwiek normy odnosz¹cej siê do obci¹¿eñ wód pañstwowych, choæ ka¿da inna ustawa nacjonalizacyjna uchwalona przez w³adze PRL odnosi³a siê
do praw osób trzecich. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich nawet
w poprzednim ustroju nie by³o standardem, aby odjêcie praw maj¹tkowych
42
43
44

Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2005 r., SK 24/04.
M. witka, op. cit., s. 18.
Ibidem.
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nastêpowa³o nie w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, ale w sposób
dorozumiany45.
W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich S¹d Najwy¿szy w sk³adzie 7 sêdziów dnia 18 kwietnia 2007 r. podj¹³ uchwa³ê, w której
odniós³ siê do przedstawionych w¹tpliwoci co do wyk³adni przepisów. Wed³ug uchwa³y prawo rybo³ówstwa obci¹¿aj¹ce wody pañstwowe na podstawie
art. 16 ukazu z 1864 r. o urz¹dzeniu w³ocian nie wygas³o z dniem wejcia
w ¿ycie ustawy z dnia 30 maja 1962 r.  Prawo wodne. Nie mo¿e byæ ono
jednak wykonywane od dnia wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 7 marca 1932 r.
o rybo³ówstwie. Wi¹¿e siê to z faktem wprowadzenia drog¹ ustawow¹ odrêbnego sposobu prowadzenia gospodarki wodnej, która nie zak³ada³a ju¿ prawa
po³owu ryb jako serwitutu. W myl uchwa³y sposób uregulowania rybo³ówstwa w ustawie z 1932 r. oznacza³, i¿ zarówno w³aciciele wody, którym
przys³ugiwa³o prawo po³owu ryb w ich wodach, jak i osoby, którym przys³ugiwa³o s³absze, serwitutowe prawo po³owu ryb w cudzej wodzie, poddani byli
wy³¹czeniom i ograniczeniom omawianej ustawy, która zak³ada³a przekazanie pañstwu wszelkich decyzji zwi¹zanych z rybo³ówstwem i oddanie jej
dzier¿awcom obwodów rybackich, którzy mieli obowi¹zek prowadzenia odpowiedniej gospodarki rybnej. Osi¹gniêcie tego celu by³oby niemo¿liwe, gdyby
dotychczasowi serwitutowi u¿ytkownicy wód publicznych nadal wykonywali
swoje prawo po³owu ryb, nie maj¹c jednoczenie ¿adnych obowi¹zków uczestniczenia w utrzymaniu prawid³owej gospodarki wodnej tego obszaru. W taki
sam sposób uregulowano kwestiê rybo³ówstwa w ustawie z 1985 r., która
równie¿ zak³ada³a istnienie wydzier¿awionych obwodów rybackich, a mo¿liwoæ po³owów na w³asne potrzeby uzale¿nia³a od posiadania zezwolenia administracyjnego. Z tego wynika, ¿e od dnia wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 7
marca 1932 r. serwitutowe prawo rybo³ówstwa nie mog³o byæ realizowane
zgodnie z jego treci¹, mimo ¿e w systemie prawnym nadal istnia³o. Jednoczenie ustawa z dnia 30 maja 1962 r. nie doprowadzi³a do likwidacji praw
rzeczowych obci¹¿aj¹cych wody publiczne, które ju¿ wczeniej by³y w³asnoci¹ pañstwa, gdy¿ ustawa dotyczy³a jedynie tych wód, które przed jej wejciem w ¿ycie nale¿a³y do prywatnych w³acicieli. Wed³ug stanowiska S¹du
Najwy¿szego ustawa ta rzeczywicie mia³a doprowadziæ do uporz¹dkowania
wszelkich stosunków wodnych przez nacjonalizacjê. Skoro ustawodawca zdecydowa³ siê na pozbawienie w³asnoci w³acicieli wszystkich dotychczas nieupañstwowionych wód p³yn¹cych, to tym bardziej móg³ zdecydowaæ o likwidacji
dawnych praw feudalnych obci¹¿aj¹cych wody publiczne, jakimi by³y carskie
serwituty. Jednak jest to jedynie interpretacja przepisów czy ewentualnej
woli ustawodawcy, na której nie mo¿na opieraæ pozbawienia obywateli ich
45 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do S¹du Najwy¿szego z dnia 9 listopada 2006 r.
o podjêcie uchwa³y maj¹cej na celu rozstrzygniêcie istniej¹cych w orzecznictwie rozbie¿noci
w wyk³adni art. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r.  Prawo wodne (RPO-513156-IV/05/BB).

322

Ewelina Tarkowska

praw nabytych. Wyganiêcie prawa rybo³ówstwa mog³o nast¹piæ jedynie na
podstawie wyranie przedstawionej woli ustawodawcy. Sêdziowie S¹du Najwy¿szego zgodzili siê zatem ze stanowiskiem Trybuna³u Konstytucyjnego
przedstawionym w wyroku z dnia 21 marca 2005 r. Z tego wynika, i¿ skutki
nacjonalizacji wynikaj¹ce z art. 1 i 2 ustawy  Prawo wodne z 1962 r. nie
objê³y obci¹¿aj¹cego wody pañstwowe serwitutowego prawa po³owu ryb, które nie wygas³o po ich wejciu w ¿ycie. Prawo rybo³ówstwa mieszkañców wsi
nad Wigrami wci¹¿ istnieje zgodnie z przepisami przejciowymi zawartymi
w dekrecie z dnia 11 padziernika 1946 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce prawo
rzeczowe i prawo o ksiêgach wieczystych i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny, nie mo¿e byæ jednak realizowane
od chwili wejcia w ¿ycie ustawy o rybo³ówstwie z 1932 r.46
Wobec tak ró¿nych interpretacji przepisów mieszkañcy wsi Rosochaty
Róg wnieli skargê konstytucyjn¹ do Trybuna³u Konstytucyjnego, wnioskuj¹c
o rozstrzygniêcie zgodnoci z Konstytucj¹ RP art. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja
1962 r.  Prawo wodne. Trybuna³ w postanowieniu z dnia 7 maja 2008 r.
umorzy³ postêpowanie ze wzglêdu na niedopuszczalnoæ wydania wyroku
z przyczyn formalnych i nie rozstrzygn¹³ skargi merytorycznie47. Jednak
warte uwagi jest zdanie odrêbne do tego postanowienia sêdziego Bohdana
Zdziennickiego, który zakwestionowa³ ca³e dotychczasowe orzecznictwo polskich organów s¹dowych, pocz¹wszy od pierwszych wyroków wydanych przez
s¹dy rejonowe i S¹d Okrêgowy w Suwa³kach. Wed³ug sêdziego ju¿ s¹dy
pierwszej instancji przyjê³y b³êdne za³o¿enie, ¿e prawo ch³opów do rybo³ówstwa przyznane ukazem z 1864 r. by³o ograniczonym prawem rzeczowym,
specjalnym rodzajem s³u¿ebnoci na cudzej wodzie. Tymczasem obowi¹zuj¹cy
od 1825 r. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, korzystaj¹cy z rozwi¹zañ
Kodeksu Napoleona, zak³ada³ istnienie s³u¿ebnoci gruntowych, ale by³a to
zupe³nie inna instytucja prawna ni¿ ch³opskie serwituty oparte na prawie
feudalnym i istniej¹ce na ziemiach polskich jeszcze przed rozbiorami. Sêdzia
uwa¿a, i¿ z analizy ukazu carskiego z 1864 r. i uchwa³y Komitetu Królestwa
Polskiego z 1880 r. jednoznacznie wynika, ¿e w³ociañskie prawo po³owu ryb
zosta³o umiejscowione poza uk³adem nowych stosunków w³asnociowych
i praw rzeczowych oraz ¿e otrzyma³o swoj¹ odrêbn¹ regulacjê poza systemem
obowi¹zuj¹cego prawa cywilnego. Wobec tego wigierskich serwitutów nie dotycz¹ przepisy dekretu z 11 padziernika 1946 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce
prawo rzeczowe i prawo o ksiêgach wieczystych oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny, na czym opar³y
swoje rozstrzygniêcia S¹d Rejonowy w Augustowie, S¹d Okrêgowy w Suwa³kach i Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 21 marca 2005 r.
46 Uchwa³a siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z dnia 18 kwietnia 2007 r., III CZP 139/06,
OSNC 2007, nr 11, poz. 159.
47 Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2008 r., SK 14/06.
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Sêdzia Bohdan Zdziennicki przedstawi³ równie¿ swoje stanowisko
w kwestii nacjonalizacji wód powierzchniowym i w zwi¹zku z tym ewentualn¹
utrat¹ praw rybo³ówstwa. Wed³ug niego ju¿ ustawa wodna z 1922 r. wy³¹czy³a prawie wszystkie gospodarczo wa¿ne wody p³yn¹ce z zakresu w³asnoci
prywatnej, jedynie z ma³ymi wyj¹tkami. Dziêki temu ustawa z dnia 7 marca
1932 r. o rybo³ówstwie mog³a wprowadziæ na obszarze ca³ej Rzeczypospolitej
jednolit¹ gospodarkê ryback¹. Celem tej ustawy by³o m.in. zlikwidowanie
dawnych obci¹¿eñ wód publicznych, co regulowa³y art. 813 ustawy. Takie
równie¿ by³y intencje ustawodawcy przy uchwalaniu ustawy z 30 maja 1962 r.
 Prawo wodne oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl¹dowym. Sêdzia Zdziennicki popar³ stanowisko S¹du Najwy¿szego przedstawione w wyroku z dnia 22 grudnia 2004 r., ¿e art. 1 i art. 2 ustawy z 1962 r.,
nacjonalizuj¹c resztki powierzchniowych wód prywatnych, zlikwidowa³ te¿
 nawet czysto teoretyczn¹  mo¿liwoæ wystêpowania pouw³aszczeniowego
prawa rybo³ówstwa na jakichkolwiek wodach pañstwowych, gdy¿ nacjonalizacja wód z 1962 r. objê³a nie tylko same wody i grunty pod nimi, ale
i wszelkie po¿ytki, które te wody i grunty przynosz¹. Gdyby intencj¹ ustawodawcy by³oby zachowanie dawnych serwitutowych praw po³owu ryb, móg³by w ustawie umieciæ odpowiednie unormowania w tym zakresie. Jednak
taka interpretacja przepisów ju¿ w 2005 r. budzi³a w¹tpliwoci Trybuna³u
Konstytucyjnego, który wypowiedzia³ siê, ¿e pozbawienie praw nabytych
mo¿e nast¹piæ jedynie na podstawie wyranie wyra¿onej woli ustawodawcy,
a nie w sposób dorozumiany.
S³uszna wydaje siê jednak opinia sêdziego, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny
w pe³nym 15-osobowym sk³adzie dokonuj¹c samodzielnie wyk³adni o charakterze prawnohistorycznym, powinien jednoznacznie wypowiedzieæ siê w sprawie istnienia b¹d nie pouw³aszczeniowego prawa rybo³ówstwa w cudzej wodzie na podstawie carskich aktów prawnych z uwzglêdnieniem ówczesnej
sytuacji spo³eczno-gospodarczej. Takie orzeczenie zlikwidowa³oby niejasn¹
sytuacjê, w której dwa najwa¿niejsze w Polsce ograny s¹downicze (S¹d Najwy¿szy w wyroku z 22 grudnia 2004 r. i Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku
z 21 marca 2005 r.) wypowiedzia³y siê o tym samym problemie prawnym w zupe³nie inny sposób, przez co nadal mog¹ byæ wszczynane procesy s¹dowe
w przedmiotowej sprawie48.
Zagadnienie obowi¹zywania w Polsce przepisów prawa z drugiej po³owy
XIX w. odnosz¹cych siê do zupe³nie innej sytuacji politycznej i gospodarczej
oraz ocena ich skutków prawnych w dzisiejszych czasach jest bardzo trudna.
Organy s¹dowe nie powinny stosowaæ jedynie jêzykowej wyk³adni dawnych
przepisów czy uto¿samiaæ dawnych instytucji prawnych z tymi istniej¹cymi
48 Zdanie odrêbne sêdziego TK Bohdana Zdziennickiego do postanowienia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2008 r. (SK 14/06).
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dzisiaj. Musz¹ one stosowaæ przede wszystkim wyk³adniê historyczn¹, która
bêdzie polega³a na analizie: róde³ prawa i dokumentów archiwalnych, ewolucji dawnych instytucji prawnych, specyficznej terminologii prawniczej innej
epoki, ówczesnego orzecznictwa, sytuacji spo³ecznej i odniesieñ aksjologicznych dawnego systemu prawnego49.
Obecnie mieszkañcy wsi po³o¿onych nad Wigrami korzystaj¹ z prawa
po³owu ryb na w³asne potrzeby, stoj¹c na brzegu, bez mo¿liwoci wchodzenia
do wody i na pomost oraz korzystania z ³odzi. Takie prawo zosta³o im przyznane przez S¹d Okrêgowy w Suwa³kach i potwierdzone przez S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku. W tej chwili w³adze Wigierskiego Parku Narodowego
musz¹ tolerowaæ takie rozwi¹zanie, ale wci¹¿ podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na
celu zmianê niekorzystnego dla siebie rozstrzygniêcia s¹dowego. Mo¿liwe, ¿e
nied³ugo kwestia wigierskich serwitutów zostanie ostatecznie rozstrzygniêta
przez Trybuna³ Konstytucyjny. Mieszkañcy wsi po³o¿onych nad jeziorem Wigry zrzeszeni w Stowarzyszeniu Mieszkañców Nadwigierskich Wsi wyst¹pili
bowiem do Trybuna³u o jednoznaczne orzeczenie dotycz¹ce prawa po³owu
ryb, które jest przyczyn¹ ich wieloletniego konfliktu z w³adzami Wigierskiego
Parku Narodowego i dzier¿awcami jezior50.
Spór o prawo po³owu ryb w Wigrach oraz kilku okolicznych jeziorach
toczy siê w s¹dach ju¿ od kilkunastu lat, by³ nawet przedmiotem rozstrzygniêæ najwy¿szych polskich organów s¹downiczych: S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego. Nadal jednak kwestia ta nie jest rozwi¹zana,
a kolejne orzeczenia s¹dów jeszcze bardziej komplikuj¹ zawi³¹ sytuacjê
prawn¹. Wynika to z du¿ych w¹tpliwoci w kwestii obowi¹zywania prawa
pañstwa zaborczego, na które przez dziesiêciolecia na³o¿y³y siê przepisy polskiego ustawodawcy.
W tej chwili mo¿e siê wydawaæ, ¿e obowi¹zywanie do dzisiejszych czasów
przepisów wydanych przez w³adze carskie jest nies³uszne, jednak nie nale¿y
zapominaæ, ¿e dla obywateli Królestwa Polskiego, i tym samym Suwalszczyzny, car rosyjski by³ legalnym ustawodawc¹, który móg³ tworzyæ w sposób
dowolny porz¹dek prawny na obszarze swojego panowania. W³adze polskie
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego mog³y zmieniæ obowi¹zuj¹ce
przepisy zaborców, jak zrobi³y to w wielu innych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, tym bardziej ¿e dostrzega³y anachronicznoæ serwitutów oraz ich negatywne skutki dla rybo³ówstwa w wodach publicznych. Przez odpowiednie
uregulowania prawne d¹¿y³y do ich likwidacji, ale nie z mocy samego prawa
za stosownym wynagrodzeniem, ale na drodze administracyjnej, która wymaga³a odrêbnego postêpowania w ka¿dym indywidualnym przypadku.
W konsekwencji na Suwalszczynie czêæ serwitutów zosta³o zlikwidowa49
50

R. Jastrzêbski, op. cit., s. 111.
A. Bia³ous, Spór o carskie serwituty, Nasz Dziennik z 18 kwietnia 2013 r., nr 91
(4630)/13.
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nych, a czêæ funkcjonowa³o nadal. Dodatkowo w latach 30. XX w. kwestiê
po³owu ryb w tym regionie skomplikowa³a ustawa z 1932 r. o rybo³ówstwie,
któr¹ mo¿na uznaæ za wewnêtrznie sprzeczn¹: z jednej strony zachowa³a
wczeniej obowi¹zuj¹ce uprawnienia, a z drugiej wprowadzi³a nowe rozwi¹zania prawne dotycz¹ce po³owu ryb, w których niemo¿liwe sta³o siê rybo³ówstwo na poprzednich zasadach. W³adze komunistyczne w nacjonalizacyjnych
aktach prawnych nie odnios³y siê ju¿ do zagadnienia serwitutów, uznaj¹c
zapewne, ¿e zosta³o to unormowane ju¿ okresie przedwojennym. Przestrzega³y jedynie zasady kontynuacji praw rzeczowych, nawet w przypadku, gdy
nie mia³y one ju¿ swoich odpowiedników w nowym systemie prawnym.
Wobec bardzo ró¿nych interpretacji prawa, niekiedy nawet ze sob¹
sprzecznych, bardzo wa¿ne zadanie stoi przed Trybuna³em Konstytucyjnym,
który wprost powinien wypowiedzieæ siê w kwestii obowi¹zywania prawa
mieszkañców nadwigierskich wsi do rybo³ówstwa otrzymanego od cara Aleksandra II. Nadal jest mo¿liwe, ¿e kolejna nierozstrzygaj¹ca wyk³adnia przepisów doprowadzi do sytuacji, ¿e bêdzie konieczna inicjatywa samego ustawodawcy, który ostatecznie ustanowi jednoznacznie przepisy w przedmiotowej
sprawie, nie wymagaj¹ce kolejnej zawi³ej interpretacji.

Summary
Dispute over the right to fish in Wigry lake
 does the law of Tsar still apply?
Key words: Wigry, easements of Wigry, the right to fish, the law of partitioning powers.

The right to fish in Wigry lake, named easements of Wigry, for over
a dozen years has been subject of a dispute between the residents of local
villages and the authorities of Wigry National Park and leaseholders of
surrounding lakes. It was even a subject of decisions of the Supreme Court
and the Constitutional Tribunal. Despite the passing years and many political and legal changes in the Polish lands, doubts are raised by validity of
laws issued by the partitioning powers in the second half of the XIX century,
laws which have overlapped with provisions of the Polish legislator. To this
day, the case has not been solved and another sentences of general courts
and contradictory interpretations of provisions issued by the Supreme Court
and Constitutional Tribunal intricate complicated legal situation even more,
and they make a final solution of this litigation almost impossible.
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Pogl¹dy spo³eczno-polityczne
Waleriana Wróblewskiego.
Szkic do obrazu dzia³alnoci politycznej
rodziny Wróblewskich
Walerian Antoni Wróblewski urodzi³ siê 15 grudnia 1836 r. w miasteczku
¯o³udek, po³o¿onym niedaleko Lidy. Wróblewscy wywodzili siê ze wsi Wróblewo w £om¿yñskim. Bazyli Wróblewski  pradziad Walerego Wróblewskiego
 zyska³ znaczny maj¹tek dziêki wykonywaniu funkcji rz¹dcy fabryki sukna
w Byteniu. Uzyskane pieni¹dze pozwoli³y na zakup maj¹tku Jawór po³o¿onego w powiecie s³onimskim1. Wróblewscy w po³owie XVIII wieku osiedlili siê
zatem na ziemiach by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i rozpoczêli dzia³alnoæ na rzecz miejscowego spo³eczeñstwa. Ojciec Waleriana Wróblewskiego
pracowa³ w zarz¹dzie maj¹tku Konstantego Tyzenhausa w ¯o³udku. Walerian, wychowywany na litewsko-bia³oruskim pograniczu kulturowym, pos³ugiwa³ siê jêzykiem polskim, bia³oruskim i litewskim2, a do krêgu jego przyjació³ z lat m³odzieñczych zaliczyæ mo¿na propagatora jêzyka litewskiego
Miko³aja Akielewicza3 , a w póniejszym czasie tak¿e znacznie od niego m³odszego kuzyna wykonuj¹cego zawód adwokata przysiêg³ego  Tadeusza Wró1

B. Limanowski, Szermierze wolnoci, Kraków 1911, s. 245; zob. te¿: V. Abramavièius,
Valerjonas Vrublevskis, Vilnius 1958, s. 13.
2 J. Borejsza, Patriota bez paszportu, Warszawa 1982, s. 11.
3 Miko³aj Akielewicz (18311887) urodzi³ siê w Czoderyszkach w guberni augustowskiej,
z powodów braku rodków finansowych nauki zakoñczy³ na poziomie szko³y powiatowej, jednak
dziêki w³asnemu zaanga¿owaniu i du¿ym zdolnociom kontynuowa³ samokszta³cenie. W 1859 r.
rozpocz¹³ prace nad wydaniem s³ownika polsko-litewskiego. Z powodu udzia³u w powstaniu
styczniowym zosta³ do emigracji i w Pary¿u kontynuowa³ studia z zakresu lingwistyki porównawczej. By³ za³o¿ycielem Literackiego Towarzystwa Litwinów w Pary¿u. W 1885 r. wyda³
ksi¹¿kê zatytu³owan¹: Rzut oka na staro¿ytnoæ narodu litewskiego. Zob. M. Akielewicz, Gramatyka jêzyka litewskiego. G³osownia, Poznañ 1890, s. VIIXI.
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blewskiego4. W 1846 r. Walerian rozpocz¹³ naukê w Instytucie Szlacheckim
w Wilnie. Po zakoñczeniu redniego szczebla edukacji uda³ siê on do Sankt
Petersburga, gdzie rozpocz¹³ studia w Instytucie Lenym. We wczesnych
latach szkolnych pozostawa³ pod wyranym wp³ywem pogl¹dów spo³ecznopolitycznych Eustachego Wróblewskiego (skazanego przez w³adze rosyjskie
w 1849 r. na zes³anie za kierowanie dzia³alnoci¹ kijowskiego Towarzystwa
Cyryla i Metodego). Po powrocie Eustachego do Wilna w 1856 r. dwudziestoletni wówczas Walerian bra³ udzia³ w spotkaniach odbywaj¹cych siê w domu
jego stryja. W ich trakcie mia³ okazjê wymieniaæ pogl¹dy z Ludwikiem Kondratowiczem (W³adys³awem Syrokoml¹), Zygmuntem Sierakowskim, Konstantym Kalinowskim, Wac³awem Przybylskim czy te¿ Kazimierzem Szlagierem. Oceniaj¹c po latach profil ideowy Waleriana z m³odzieñczych lat,
Tadeusz Wróblewski stwierdzi³, i¿ Walery wród ówczesnych patriotów reprezentowa³ kierunek radykalnie demokratyczny i  ¿e tak powiem  »krajowy«, obstawa³ bowiem za popieraniem narodowoci bia³oruskiej5.
Na rozwój pogl¹dów studenta Instytutu Lenego w Sankt Petersburgu
wp³yw mog³a mieæ równie¿ atmosfera panuj¹ca wród czêci m³odzie¿y studiuj¹cej w stolicy Cesarstwa Rosyjskiego. Pierwsze lata rz¹dów Aleksandra
II przypad³y na czas rozwoju inicjatyw, których twórcy zgodnie krytykowali
panuj¹cy porz¹dek ustrojowo-spo³eczny. W owym czasie zaczê³y siê ukazywaæ, wydawane w Londynie, a redagowane przez Aleksandra Hercena czasopisma Ko³oko³ i Polarnaja Zwiezda. M³odzie¿ akademicka zapoznawa³a
siê tak¿e z zawoalowan¹ krytyk¹ rosyjskiej polityki spo³ecznej prezentowan¹
na ³amach petersburskiego Sowremiennika oraz Otieczestwiennych Zapisek, w których artyku³y publikowali tacy dzia³acze rewolucyjni jak: Miko³aj
Czernyszewski, Miko³aj Dobrolubow, Miko³aj i Aleksander Sierno-So³owiowiczowie, Micha³ Michaj³ow czy Miko³aj Sze³gunow6.
Po zakoñczeniu studiów Walery Wróblewski otrzyma³ w 1861 r. propozycjê objêcia posady inspektora szkó³ki lenej w Sokó³ce, z której skorzysta³.
Wykonuj¹c swe obowi¹zki, podlega³ nadzorowi urzêdników Ministerstwa Maj¹tków Pañstwowych, którzy nie dopatrzyli siê w jego dzia³alnoci ¿adnych
nieprawid³owoci. W owym czasie Wróblewski rozpocz¹³ dzia³alnoæ konspiracyjn¹ i agitacyjn¹. Wraz z absolwentem Wydzia³u Prawa Uniwersytetu
w Sankt Petersburgu Konstantym Kalinowskim7 przekonywali bia³orusk¹
4 Szerzej o pogl¹dach politycznych Tadeusza Wróblewskiego (18551925) zob. P. D¹browski, Rozpolitykowane miasto. Ustrój polityczny pañstwa w koncepcjach polskich ugrupowañ
dzia³aj¹cych w Wilnie w latach 19181939, Gdañsk 2012, s. 180182; zob. te¿: D. Staliûnas,
Features of the political ideas of Tadas Vrublevskis, Lietuviø atgimimo istorijos studijos 1996,
nr 13, s. 295296.
5 Cyt. za: B. Limanowski, Szermierze wolnoci, s. 245.
6 L. Bazylow, Historia Rosji, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1975, s. 328329;
zob. te¿: M. Z³otorzycka, Walery Wróblewski (18361908). Szkic biograficzny, Warszawa 1948, s. 7.
7 W. Kordowicz, Konstanty Kalinowski. Rewolucyjna demokracja polska w powstaniu
styczniowym na Litwie i Bia³orusi, Warszawa 1955, s. 89.
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ludnoæ do powstañczego zrywu, który ich zdaniem by³ koniecznoci¹. Kalinowski redagowa³ pisemko Mu¿ycka Prauda, za Wróblewski kolportowa³
je, je¿d¿¹c od wsi do wsi. Pogl¹dy tam wyra¿ane stanowi³y swoist¹ proklamacjê postulatów, do realizacji których na fali zbrojnego powstania zamierzali d¹¿yæ dzia³acze zrzeszeni w kó³ku maj¹cym sw¹ siedzibê w Grodnie. Jednym z cz³onków tej grupy  obok Stanis³awa S¹gina, Józefa Zab³ockiego
(sekretarza gubernialnego), Jana Wañskowicza (oficera), Ildefonsa Milewicza
(geometra), ksiêdza Gintowta z Grodna oraz ksiê¿y Jan Zakrzyckiego, Ignacego Koz³owskiego (z Grodzieñszczyzny)  by³ poeta bia³oruski Feliks Ró¿añski, który w nastêpuj¹cy sposób scharakteryzowa³ postawê osób z nim wspó³pracuj¹cych: Byli zasad demokratycznych, i nazywali ich parti¹ czerwon¹ ze
wzglêdu, ¿e rozwijali program przysposobienia ludu do powstania narodowego przeciwko moskiewskiemu panowaniu, które przewiduj¹c usamowolnienie
i zniesienie pañszczyzny, przez ¿ywio³ polsko-szlachecki, zapowiedzia³o zniesienie pañszczyzny [...]8.
Agituj¹c w padzierniku 1862 r. ludnoæ bia³orusk¹ i przytaczaj¹c jednoczenie tezy zawarte w kolportowanej w formie broszurkowej w guberni
wileñskiej, grodzieñskiej oraz witebskiej Mu¿yckiej Praudzie, Walerian
Wróblewski stwierdza³, i¿ mo¿liwe jest zniesienie pañszczyzny, zrównanie
wszystkich wobec prawa niezale¿nie od pochodzenia spo³ecznego. Odwo³ywa³
siê tak¿e do pogl¹dów jednocz¹cych ludnoæ katolick¹ i unick¹. Dla jego
wyst¹pieñ charakterystyczny by³ tak¿e antyrz¹dowy, powstaniowy ton polityczno-spo³ecznych wypowiedzi. Jego zdaniem reforma ch³opska wprowadzona wol¹ cara Aleksandra II w 1861 r. by³a wy³¹cznie zmian¹ dotychczasowej
formy wyzysku ka¿dego mieszkañca bia³oruskiej wsi9. W prostych wypowiedziach kierowanych do s³uchaczy Wróblewski podkrela³, ¿e Bóg stworzy³
ludzi na zasadzie sprawiedliwej wolnoci. Klêski wojsk rosyjskich w wojnie
krymskiej upatrywa³, podobnie jak Konstanty Kalinowski, w przestarza³ej
strukturze spo³ecznej istniej¹cej w Cesarstwie Rosyjskim, która charakteryzowa³a siê poddañstwem w³ocian. Pe³ne uw³aszczenie powinno wyeliminowaæ wszelkie przejawy pañszczyzny, jak równie¿ czynsz i obrok10 obowi¹zuj¹8 F. Ró¿añski, Z województwa grodzieñskiego, [w:] W czterdziest¹ rocznicê powstania
styczniowego 18631903, Lwów 1903, s. 396.
9 G. [H. Gierszyñski], Jenera³ Walery Wróblewski, Pary¿ 1900, s. 4; L. Cio³kosz, Genera³
Walery Wróblewski, [Pary¿] 1952, s. 34; zob. te¿: J. Borejsza, Patriota bez paszportu, s. 27.
10 Obrok (naturalnyj, dienie¿nyj): forma wiadczenia feudalnego spe³nianego przez ch³opa
na rzecz w³aciciela ziemskiego w formie naturalnej lub pieniê¿nej. Po og³oszeniu reform
uw³aszczeniowych Aleksandra II z 1861 r. na ziemiach guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego ch³opi czasowo zobowi¹zani (wriemienno-objazani) spe³niali obowi¹zek wynikaj¹cy
z obroku na warunkach ustalonych w przepisach przejciowych, za od maja 1863 r. powinnoæ
ta przybra³a formê pieniê¿n¹. Zob. D. Szpoper, Pomiêdzy caratem a snem o Rzeczypospolitej.
Myl polityczna i dzia³alnoæ konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa
Rosyjskiego w latach 18551862, Gdañsk 2003, s. 225; Sbornik prawitielstwienych rasporja¿enij
po ustrojstwu bytakriestjan-sobstwiennikow w siewiero-zapadnom kraje, Wilno 1864, s. 2;
I. Engelman, Istorija kriepostnogo prawa w Rosii, Moskwa 1900, s. 316.
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ce po reformie z 1861 r. Na ch³opów powinny zostaæ na³o¿one niewielkie
obowi¹zki podatkowe, a dochody uzyskiwane t¹ drog¹ winny byæ przeznaczane nie na carskije stajni [...] a na patrebu ce³aho narodu [...]11.
Dzia³alnoæ osób wschodz¹cych w sk³ad Kó³ka Kalinowskiego rozwija³a
siê w silnej opozycji do polityki kreowanej przez w³adze carskie. Jego cz³onkowie g³osili populistyczne has³a maj¹ce trafiæ do ludu wiejskiego, tak¿e te
wymierzone w osobê cara Aleksandra II. Przeklinany przez agitatorów w³adca w ich przekonaniu odpowiedzialny by³ za fatalne po³o¿enie materialne
ch³opów. Krytykowali tak¿e Miko³aja I z powodu wykorzystywania rekrutów
wojennych, którzy za sw¹ s³u¿bê w nie otrzymywali korzyci w postaci ziemi,
nadania wolnoci osobiste, czy te¿ nobilitacji szlacheckiej: za to szto my
jemu 25 let na wojnach s³u¿ymo bez ludzkoj stawy i adzie¿y [...]. W jednym
z numerów Mu¿yckiej Praudy g³osili, i¿ Maskal [...] nie daje szlachectwa,
no sabacza jucha nie daje nawet kuska ziemli [...]12. Jednoczenie, odwo³uj¹c siê do prostych s³ów i przyk³adów obrazuj¹cych niedolê mieszkañca wsi,
uwiadamiali miejscow¹ ludnoæ, i¿ ch³opi bêd¹cy pod rosyjskim panowaniem nie mog¹ liczyæ na poprawê swego losu, a przede wszystkim na odzyskanie pe³nej wolnoci: U Polszczy mu¿yki tak samo jak i my spodziejali na
cara, da ¿dali woli od nieho [...] a nowymi podatkami, nekrutom da czynszami ostatniu seroczku z nich zdzierci [car] chocze13.
Wydaje siê, i¿ Walery Wróblewski by³ osob¹, która w pierwszej po³owie
1861 r. odgrywa³a rolê ³¹cznika pomiêdzy ko³ami konspiracyjnymi w Bia³ymstoku i Grodnie. Jednoczenie niektórzy dzia³acze formu³uj¹cego siê na tych
ziemiach stronnictwa czerwonych, w tym Konstanty Kalinowski i Walery
Wróblewski, stali na stanowisku, i¿ zwyciêstwo idei niepodleg³ociowej ³¹cz¹cej wszystkie warstwy spo³eczne bêdzie mo¿liwe, gdy has³a spo³eczne g³oszone bêd¹ w optymalny sposób, to znaczy wymierzone przeciwko w³adzy rosyjskiej obwinianej za trudne po³o¿enie materialne ludnoci wiejskiej14.
Pogl¹dy osób skupionych wokó³ Konstantego Kalinowskiego w przeddzieñ wybuchu powstania styczniowego nie kszta³towa³y siê w ideowej pró¿ni, lecz zasadniczo wpisywa³y siê w szerszy ruch polityczny reprezentowany
przez stronnictwo czerwonych. Rozwi¹zanie kwestii w³ociañskiej, sprowadzaj¹cej siê do uw³aszczenia, mia³o zdaniem Komitetu Centralnego Narodowego kluczowe znaczenie dla pozyskania ch³opów dla zrywu niepodleg³ociowego.
Agaton Giller i Zygmunt Padlewski dali temu wyraz w licie skierowanym do
redakcji Ko³oko³a. W dokumencie opublikowanym 1 padziernika 1862 r.
stwierdzili: Ca³a Polska bez ró¿nicy stronnictw politycznych rozwi¹za³a ju¿
11 Pisemko to drukowane by³o w jêzyku bia³oruskim, czcionk¹ ³aciñsk¹. Zob. Mu¿yckaja
Prauda [Grodno] 1862, nr 3 [brak paginacji].
12 Mu¿yckaja Prauda, [Grodno] 1862, nr 5 [brak paginacji].
13 Mu¿yckaja Prauda, [Grodno] 1862, nr 7 [brak paginacji].
14 D. Fajnhauz, 1863. Litwa i Bia³oru, Warszawa 1999, s. 68.
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kwestiê w³ociañsk¹; wszyscy zgadzaj¹ siê, ¿e w³ocianom nale¿y siê oddaæ,
na warunkach wykupu, ziemiê w ich posiadaniu bêd¹c¹. Powszechna zgoda
w tej mierze da³a [...] mo¿noæ wyra¿enia w naszym politycznym programie,
¿e organizacja narodowa w pierwszej chwili powstania odda obywatelom
wiejskim ziemiê przez nich obecnie uprawian¹ [...]15. Te polityczne deklaracje zosta³y potwierdzone w manifecie powstañczym z 22 stycznia 1863 r.
Komitet Centralny jako Tymczasowy Rz¹d Narodowy mia³ przeprowadziæ
radykaln¹ rewolucjê spo³eczn¹ przez uw³aszczenie ch³opów16. W odezwie
Do braci Litwinów z 29 stycznia 1863 r. w³adze powstañcze podkrela³y, i¿
zryw ludnoci zamieszkuj¹cej ziemie by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
jest konieczny z punktu widzenia celów niepodleg³ociowych: Komitet Centralny Narodowy wielkie dzie³o odbudowania Ojczyzny rozpocz¹³ od uw³aszczenia w³ocian, od zyskania krajowi milionów obywateli. Dzi, mimo pod¿egañ Rz¹du najezdniczego, mimo sowitych nagród p³aconych, a sowiciej
jeszcze obiecywanych w³ocianom za schwytanie powstañców  ch³opska kosa
niejednokrotnie zapewni³a nam zwyciêstwo17.
Krytyka polityki prowadzonej przez cara, w tym kwestia uw³aszczenia
ch³opów  jako sta³e determinanty aktów politycznych obozu czerwonych
 pojawi³y siê tak¿e w wydanym najprawdopodobniej 31 stycznia 1863 r.
Manifecie Rz¹du Narodowego do Ludu Polski, Litwy i Rusi. W³adze powstañcze stwierdzi³y w nim: Ludu Polski, Litwy i Rusi! Stoisz dzi nad
straszn¹ przepaci¹. Przejrzyj raz i uwierzysz, ¿e moskal jest z³odziejem
Twego w³asnego dobra, zabójc¹ Twoich synów, têpicielem Ojców Twojej wiary
[...]. Dlatego, zdusiwszy na moment powstanie, jedn¹ rêk¹ chce zagarn¹æ
w so³daty dorodn¹ m³odzie¿ Twoj¹, aby Ciê z si³ obna¿yæ, drug¹ targn¹³ siê
na zniesienie klasztorów, aby dla swojej moskiewskiej wiary utorowaæ sobie
drogê. G³oszone w tym duchu pogl¹dy nawi¹zywa³y równie¿ do reformy
uw³aszczeniowej z 1861 r., która zdaniem autorów Manifestu by³a oszustwem: Wszak niedawno zgraja carskich czynowników k³amliwym jêzykiem
obiecywa³a Ci wszystko, byle upiæ czujnoæ Twoj¹; a dzi zaczynaj¹ Ciê
obdzielaæ knutami i ka¿¹ w trójnasób p³aciæ za ziemiê, która Ci przez Twój
Rz¹d Narodowy na w³asnoæ dziedziczn¹ oddan¹ zosta³a18.
W kwietniu 1863 r. Walery Wróblewski zosta³ mianowany przez Onufrego Duchyñskiego, naczelnika wojennego na Grodzieñszczynie, szefem sztabu g³ównego. Powstañcom nale¿¹cym do podleg³ych sobie oddzia³ów kaza³
15 B. Limanowski, Historia powstania narodu polskiego 1863 i 1864 r., Warszawa 1909,
s. 141; zob. te¿: J. Kowalski, Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie styczniowe, Warszawa 1955, s. 250.
16 Cyt. za: J. Grabiec [J. D¹browski], Rok 1863. W piêædziesi¹t¹ rocznicê, Warszawa 1913,
s. 229.
17 Cyt. za: Komitet Centralny Narodowy jako Rz¹d Tymczasowy. Do braci Litwinów!,
[Warszawa 1863], s. 1.
18 Manifest Rz¹du Narodowego do Ludu Polski, Litwy i Rusi, [Warszawa 1863], s. 12.
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odczytywaæ Manifest Rz¹du Narodowego z 22 stycznia 1863 r.19 Rok póniej
zosta³ ciê¿ko ranny w wyniku potyczki pod Rudk¹ Korybutow¹20 i przetransportowany dziêki udzielonej przez Boles³awê Sk³adkowsk¹ pomocy na teren
Galicji, gdzie udzielono mu pomocy w zorganizowanym w maj¹tku hrabiego
W³adys³awa Tarnowskiego szpitalu w Dzikowie. W dniu 4 lutego 1864 r., po
rozbiciu oddzia³ów powstañczych dowodzonych do stycznia tego roku przez
Waleriana Wróblewskiego, zosta³ wobec niego orzeczony wyrok mierci. Has³a, z którymi do powstania sz³a konspiracja grodzieñska skupiona wokó³
Konstantego Kalinowskiego, w obliczu klêski powstania nie mog³y zostaæ
zrealizowane. W³adze carskie zdecydowa³y o wprowadzeniu w ¿ycie planu
zasiedlania terenów tzw. Kraju Pó³nocno-Zachodniego w³acicielami ziemskimi rosyjskiego pochodzenia. By³y genera³-gubernator wileñski Micha³ Murawiew na kartach swych pamiêtników z 1866 r. wspomina³: Przy koñcu r.[oku]
1865 minister dóbr pañstwa, [Aleksander] Zielenoj21, uzna³ za stosowane
i mo¿liwe wznowiæ przedstawienie moje, zrobione jeszcze w r.[oku] 1864,
o przymusowej sprzeda¿y dóbr sekwestrowanych i osiedleniu rosyjskich w³acicieli ziemskich [...]. W ten sposób rok 1865 by³ rokiem przejciowym dla
sprawy rosyjskiej w kraju zachodnim22.
Walerian Wróblewski osiedli³ siê w Pary¿u, gdzie w 1865 r. bra³ udzia³
w tworzeniu Stowarzyszenia Wzajemnej Bratniej Pomocy  organizacji maj¹cej na celu reprezentowanie interesów emigracji popowstaniowej. W pocz¹tkowym okresie pobytu w Pary¿u odwiedzi³ go przyby³y z Wilna brat Eustachy
wraz z ma³¿onk¹ Emili¹ oraz synem Tadeuszem23. W 1866 r. Wróblewski
rozpocz¹³ dzia³alnoæ w nowo powsta³ej organizacji Zjednoczenie Emigracji
Polskiej. Organem zarz¹dzaj¹cym tego cia³a by³ Komitet Reprezentacyjny,
w którego sk³ad w 1866 r. obok Jaros³awa D¹browskiego, Stanis³awa Jarmunda, ksiêdza Kazmierza ¯uliñskiego, Aleksandra Biernawskiego, Józefa
Hauke-Bosaka, Boles³awa wiêtorzeckiego wszed³ Wróblewski. W instytucji
tej zasiada³ on w latach 18661870, maj¹c jednoczenie status przedstawiciela gminy Montmartre. Zjednoczenie, które skupia³o w sobie kilkadziesi¹t
gmin i stowarzyszeñ zlokalizowanych w kilkunastu pañstwach na wiecie
(m.in.: Francji, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii) nie zdoby³o
19 I. Aramowicz, Marzenia. Pamiêtnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieñskim w 1863 roku, Bendlikon 1865, s. 2.
20 W. Solecki, Genera³ Walery Wróblewski (18361908), Warszawa 1973, s. 93.
21 Aleksander Zielenoj (18191880) zajmowa³ stanowisko ministra maj¹tków pañstwowych w okresie od 1 stycznia 1862 r. do 16 kwietnia 1872 r.; zob.: Upràwlienczieskàja elita
Rîssijskoj Impierii. Istorija ministerstw. 18021917, red. N. Siemienov, Sankt-Peterburg 2008,
s. 395.
22 Pamiêtniki hr. Micha³a Miko³ajewicza Murawiewa (Wieszatela) (18631865) pisane
w roku 1866, t³um. J. Cz., Kraków 1896, s. 157158.
23 H. D.[rège], .p. Tadeusz Wróblewski jako za³o¿yciel Biblioteki im. E.[ustachego] i E.[milii] Wróblewskich, Wilno 1926, s. 1.
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siê nigdy na jednoæ i targane by³o konfliktami wewnêtrznymi. O charakterze politycznym Zjednoczenia decydowa³y w przewa¿aj¹cej mierze gminy
dzia³aj¹ce w Pary¿u. Obok zadañ wykonywanych na rzecz poprawy losu
emigrantów, w tym wyszukiwaniu dla nich pracy, do celów organizacji nale¿a³o rozpatrywane ogólnopolitycznej sytuacji oraz polemika publicystyczna
z przedstawicielami Hotelu Lambert. Tak wyznaczone zmierzenia realizowano z trudnoci¹ z powodu z³ej sytuacji finansowej, a tak¿e braku oficjalnego
uznania ze strony w³adz francuskich. G³ównym organem prasowym tej instytucji, wydawanym w latach 18661870, by³ tygodnik Niepodleg³oæ. Funkcjê redaktora jednego z numerów czasopisma  w koñcowej fazie jego dzia³ania  sprawowa³ Walerian Wróblewski. W celu poprawy skutecznoci dzia³añ
w³adze stowarzyszenia dyskutowa³y nad pomys³em powo³ania do ¿ycia wydzia³u prasy. Ostatecznie pomys³ ten porzucono, a rozpowszechnianiem istotnych informacji i komentarzy publicystycznych mia³y zaj¹æ siê osoby wchodz¹ce w sk³ad Komitetu Reprezentacyjnego. W styczniu 1868 r. Wróblewski
przedstawi³ redakcjom czasopism Temps i Figaro protest przeciwko dzia³aniom w³adz rosyjskich polegaj¹cych na sprzeda¿y maj¹tków, które wczeniej zosta³y skonfiskowane na fali represji popowstaniowych24.
Walerian Wróblewski, nie rezygnuj¹c ze swych niepodleg³ociowych pogl¹dów, a zarazem nawo³uj¹c do jednoci wszystkich narodów zamieszkuj¹cych ziemie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w radykalnym i demokratycznym duchu odwo³ywa³ siê do przypadaj¹cej na rok 1869 trzechsetletniej
rocznicy podpisania aktu Unii Lubelskiej. W obliczu zbli¿aj¹cego siê jubileuszu apelowa³: A wiêc do taczek i m³otów, do motyk i rydli, rozproszeni po
wszechwiecie, od Kaledonii do Kamczatki, synowie s³awnej i potê¿nej niegdy, a dzi pognêbionej Rzeczypospolitej! Walmy gruzy naszych przes¹dów
na poorane klêskami w¹wozy rodowych naszych uprzedzeñ i wstrêtów!25.
W tym samym roku wy³o¿y³ swoje polityczne credo stanowi¹ce swoist¹ syntezê z jednej strony demokratycznych, a z drugiej niepodleg³ociowo-patriotycznych hase³26. Na ³amach Niepodleg³oci pisa³: Jestem demokrat¹ [...]
w logicznym t³umaczeniu tego wyrazu. W inn¹ Polskê ni¿ ta, któr¹ lud nasz
pracowitymi rêkoma z grobu podwignie  nie wierzê [...] Wszystko dla ludu
24
25
26

J. Borejsza, Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966, s. 91102.
J. Borejsza, Patriota bez paszportu, s. 87.
Wydaje siê, i¿ pogl¹dy akcentuj¹ce kwestie równociowe i wolnociowe, na które powo³ywa³ siê Walerian Wróblewski, ³¹czy³y siê z zupe³nie innymi celami politycznymi ani¿eli
w przypadku Tadeusza Wróblewskiego czy te¿ Augustyna Wróblewskiego (m³odsi kuzyni Waleriana), uto¿samianych z koncepcjami politycznymi albo spo³eczno-etycznymi takimi jak idea
krajowa (w nurcie demokratycznym) czy te¿ osi¹gniêcie narodowego wyzwolenia na drodze
etycznej rewolucji. Zob. R. Antonów, Wstêp do: Augustyn Wróblewski. Anarchista z rozpaczy,
red. M. Jaskólski, J. Kloczkowski, M. Kuniñski, R. Legutko, J. Majchrowski, T. Merta,
B. Szlachta, Kraków 2011, s. XXXXI; zob. te¿: J. Franke, Czystoæ (19051909) Augustyna
Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty, Warszawa 2013, s. 180181; T. Vrublevskis, Mintysirdarbai, Vilnius 2012, s. 36; M. Tarkowski, Adwokatura wileñska 19181939, Gdañsk 2014, s. 62.
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przez lud  w tym hale znajdujê nie tylko polityczny idea³ Ojczyzny naszej,
ale i rodki do jego urzeczywistnienia. Wszystko dla ludu to znaczy: nie dla
przywileju, nie dla tytu³u, nie dla monopolu; do znaczy: wolnoæ osobista
i zbiorowa, sk³adaj¹ca siê z prawa i mo¿noci do rozwijania wszystkich w³adz
swoich w dziedzinie umys³owej, spo³ecznej i politycznej [...]27.
Wybuch konfliktu pomiêdzy Francj¹ a Prusami w lipcu 1870 r. stanowi³
kres Zjednoczenia, gdy¿ jego cz³onkowie zaanga¿owali siê w wypadki wojenne, tworz¹c jednoczenie now¹ reprezentacjê w postaci Towarzystwa Emigracji Polskiej w Pary¿u, w którym Walerian Wróblewski pracowa³ tylko
w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci tej organizacji. We wrzeniu 1870 r., po
kapitulacji Napoleona III pod Sedanem, proklamowano republikê we Francji,
za w marcu 1871 r. zosta³a ustanowiona Komuna Paryska. W kwietniu tego
samego roku genera³owi Wróblewskiemu powierzono dowództwo nad oddzia³ami komunardów, walcz¹cych z wojskami wersalczyków na odcinku od Ivry
do Arcueil. Jako bezporedni uczestnik tych wydarzeñ bra³ on udzia³ w walkach na Polach Elizejskich, na placu Zgody, na wzgórzach Montmartre,
o redutê la Butteaux Cailles czy te¿ na ChâteaudEau28.
Walerian Wróblewski jeszcze przed og³oszeniem Komuny Paryskiej deklarowa³ siê jako osoba stoj¹ca po stronie Francji, która mia³aby prze³amaæ
zacieniaj¹c¹ siê od 1863 r. rosyjsko-prusk¹ wspó³pracê29 . Jednak¿e zauwa¿y³,
i¿: rz¹d francuski zwraca³ swe [...] oczy ku Rosji i nie chcia³ jej odstraszyæ,
powo³uj¹c wrogich jej [Francji] dowódców do wspólnej walki z nieprzyjacielem30. Walka polskich dzia³aczy emigracyjnych w oddzia³ach komunardów
wi¹za³a siê w pierwszym rzêdzie ze s³u¿b¹ dla idei niepodleg³ociowej,
w drugiej kolejnoci ze wzglêdami natury ideologicznej. Analizuj¹c przyczyny,
które sk³oni³y Jaros³aw D¹browskiego oraz Waleriana Wróblewskiego do wziêcia udzia³u w Komunie Paryskiej, pamiêtnikarz W³adys³aw Mickiewicz zanotowa³: niektórzy Polacy, bior¹c swe pragnienie za rzeczywistoæ, ufali, ¿e Komuna
bêdzie z koniecznoci zmuszona do wznowienia wojny z Prusakami i powo³a do
siebie rewolucjonistów z ca³ej Europy31. Dodaæ nale¿y, i¿ zdaniem tego samego
autora memuarów Walerian Wróblewski by³ cz³owiekiem mê¿nym i prawym,
posiada³ dowiadczenie wojskowe, chocia¿ ca³kowicie pozbawiony by³ zmys³u
politycznego, nie rozumia³ zupe³nie sporów Komuny i pozostawa³ obcy wszelkim niesnaskom wewnêtrznym stronnictw rewolucyjnych32.
27
28

Cyt. za: B. Limanowski, Szermierze wolnoci, s. 259260.
H. Lissagaray, Historia Komuny Paryskiej 1871, Warszawa 1971, s. 208, 309, 405; zob.
te¿: M. Z³otorzycka, op. cit., s. 31.
29 Przyk³adem dobrych relacji na linii BerlinSankt-Petersburg by³o porozumienie umo¿liwiaj¹ce przekraczanie granic przez wojaka ka¿dego z pañstw w trakcie dzia³añ wymierzonych
przeciw uczestnikom powstania styczniowego; zob.: L. Bazylow, op. cit., s. 392.
30 B. Limanowski, Szermierze wolnoci, s. 267.
31 Cyt. za: W. Mickiewicz, Pamiêtniki 18701925, t. III, Warszawa  Kraków  £ód
 Poznañ  Wilno  Zakopane 1933, s. 30.
32 Cyt. za: ibidem, s. 38.
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Po upadku Komuny Paryskiej Walerianowi Wróblewskiemu uda³o siê
opuciæ Pary¿ i wyjechaæ do Londynu. W tym czasie jego pogl¹dy zaczê³y
jeszcze wyraniej sk³aniaæ siê w stronê postulatów politycznych i spo³ecznych, które nale¿y ³¹czyæ z dzia³alnoci¹ ruchu reprezentowanego przez
I Miêdzynarodówkê. W sierpniu 1872 r. jako delegat polskich socjalistów
wzi¹³ udzia³ w obradach organu Rady Generalnej tej organizacji w Hadze33.
Wróblewski pozostawa³ w dobrych relacjach z Karolem Marksem i Fryderykiem Engelsem. Z korespondencji, któr¹ wymieniali na przestrzeni lat siedemdziesi¹tych XIX wieku, wynika, i¿ w obliczu obchodów kolejnej rocznicy
postania listopadowego omawiali kwestiê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci, co jednoczenie mia³o doprowadziæ do wyzwolenia czêci europejskiego
proletariatu34. Dotychczasowe epistolograficzne wiêzi Wróblewski utrzymywa³ tak¿e po opuszczeniu latem 1877 r. Londynu i przeniesieniu siê do
Genewy. W licie z 18 stycznia 1878 r., którego adresatem by³ Fryderyk
Engels, krytycznie odniós³ siê do idei panslawizmu, na czele której stan¹æ
mia³o imperium rosyjskie. W takim uk³adzie oznacza³oby to jedynie niebezpieczeñstwo sprowadzone na poszczególne narody s³owiañskie35.
Po og³oszeniu w 1880 r. przez francuski rz¹d amnestii dla dzia³aczy i rewolucjonistów Komuny Paryskiej Wróblewski zdecydowa³ siê na powrót do
Francji. Najpierw zatrzyma³ siê w Nicei, a po piêciu latach wyjecha³ do
Pary¿a, gdzie w 1885 r. wst¹pi³ do Zwi¹zku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Jako ¿e ¿y³ w trudnych warunkach materialnych, potêgowanych przez
zami³owanie do gier hazardowych, nie by³ dobrze postrzegany przez przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej. Stanis³aw Wojciechowski eksplikowa³
proponuj¹cemu udzielenie mandatu Wróblewskiemu na kongres II Miêdzynarodówki Józefowi Pi³sudskiemu, który komitet zechce siê skompromitowaæ
wydaniem mandatu [...] Wróblewskiemu, który od czasu istnienia polskiego
ruchu socjalistycznego palcem dlañ nie kiwn¹³, a w dodatku poufnie kr¹¿¹
pog³oski o jego karciarstwie [...]36.
Na ostatnim etapie ¿ycia Walerianowi Wróblewskiemu pomoc okaza³
doktor Henryk Gierszyñski, który zapewni³ mu dobre warunki ¿yciowe
w miejscowoci Ouarville w departamencie Eure et Loir. Wróblewski zmar³ 5
sierpnia 1908 r. Organizacj¹ ceremonii pogrzebowej na paryskim cmentarzu
Père-Lachaise zajê³a siê, uwa¿aj¹ca go za swego cz³onka, frakcja rewolucyjna
Polskiej Partii Socjalistycznej37.
33
34

G. Jaeckh, Historia Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Robotniczego, Kraków 1906, s. 172.
List Fryderyka Engelsa do Waleriana Wróblewskiego z 4 grudnia 1875 r., [w:] J. Borejsza, W krêgu wielkich wygnañców (18481895), Warszawa 1963, s. 270.
35 List Waleriana Wróblewskiego do Fryderyka Engelsa z 18 stycznia 1878 r., [w:] ibidem,
s. 274.
36 Cyt. za: J. Borejsza, Patriota bez paszportu, s. 227.
37 B. Limanowski, Szermierze wolnoci, s. 275; W. ladkowski, Wysepka polska we Francji. U Marii i Henryka Gierszyñskich w Ouarville 18781930, Lublin 2005, s. 131.
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Walerian Wróblewski  dzia³acz konspiracyjny z Grodzieñszczyzny, powstaniec styczniowy, uczestnik Komuny Paryskiej  w ci¹gu ca³ego ¿ycia
kierowa³ siê radykaln¹ zasad¹ wyra¿on¹ w jednym z listów skierowanym
w 1877 r. do Fryderyka Engelsa: lepiej nic nie wygraæ, ni¿ wszystko straciæ38. Rewolucyjno-niepodleg³ociowe pogl¹dy sprowadzi³y na niego piêtno
emigranta szukaj¹cego w ka¿dej sytuacji mo¿liwoci wspierania sprawy polskiej. Dodaæ nale¿y, i¿ przez wielu jemu wspó³czesnych nie by³ on ceniony
jako wybitny polityk, a raczej uznawany za dobrego taktyka i wykonawcê
rewolucyjnego ducha dzia³añ powstañczych i wojskowych. Niezale¿nie od
stopnia oryginalnoci jego spo³eczno-politycznych za³o¿eñ nale¿y podkreliæ
fakt, i¿ móg³ wp³ywaæ na kszta³towanie siê pogl¹dów niektórych krêgów
dzia³aczy emigracyjnych, jak te¿ implikowaæ  na kanwie rodzinnych powi¹zañ  Tadeusza Wróblewskiego, reprezentanta ruchu krajowego (w wariancie demokratycznym) dzia³aj¹cego na ziemiach by³ego Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego oraz Augustyna Wróblewskiego  orêdownika idei anarchistycznej, dzia³aj¹cego na pocz¹tku XX wieku w Krakowie.

Summary
The social and political views of Valerian Vroblevski. Sketch
for the picture of the political activity of Vroblevski family
Key words: January uprising in 1863, red camp, emigration after the January uprising, Paris
Commune 1871, First International.

The article is devoted to the development of social and political views of
Valerian Vroblevski. Temporal frames were determined by the point, when
he made the underground activity in Grodno in the early sixties of the
nineteenth century and the time, when Vroblevski involved with the First
International. In the initial period of his life, this nineteenth-century revolutionary and freedom fighter undertook social activities on the lands of the
former Grand Duchy of Lithuania in accordance with the slogans, which
were proclaimed during the January uprising by the representatives of red
camp. As a result of repression after the January uprising Valerian Vroblevski was forced to emigrate. He never returned from the exile. This stage of
his life was related to the work for  established in 1866  the Union of
Polish Emigration. Later, he also took part in the battles, that were fought
over during the Paris Commune. Another card of Valerian Vroblevski life
shows the relationships with Frederick Engels and Karl Marx. The author of
this paper also mentioned thatValerian Vrublevskiwas activist of the International Workingmens Association.
38 List Waleriana Wróblewskiego do Fryderyka Engelsa z 26 grudnia 1877 r., [w:]
J. Borejsza, W krêgu wielkich wygnañców..., s. 272.
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Artyku³y
Vadim Telitsyn
Èíñòèòóò âñåîáùåé èñòîðèè Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Íàóê â Ìîñêâå

Âîåííûé êîììóíèçì êàê ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííûõ
ñäåðæåê è îáùåñòâåííûõ ïðîòèâîðå÷èé
Íàì óæå ìíîãîêðàòíî ïðèõîäèëîñü ïèñàòü î âñåâîçìîæíûõ àñïåêòàõ
è ïîâîðîòàõ «âîåííîãî êîììóíèçìà»1. Íåìàëî ñêàçàíî î «âîåííîì êîììóíèçìå»
áûëî è íàøèìè êîëëåãàìè  ïðè÷åì, â ðàçëè÷íûõ òåìàòè÷åñêèõ èïîñòàñÿõ2.
Êîíå÷íî, âåñòè ðàçãîâîðû, ïèñàòü è äèñêóòèðîâàòü ïî âîïðîñàì îñîáåííîñòåé
ýòîãî ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà ìîæíî áåñêîíå÷íî. Îäíàêî ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî äî
ñèõ ïîð â èñòîðèîãðàôèè íàëè÷åñòâóþò òðè òðàêòîâêè «âîåííîãî êîììóíèçìà»
 òðàäèöèîíàëèñòñêîå, ïëþðàëèñòè÷åñêîå è íîíêîíôîðìèñòñêîå. (Îáîçíà÷èì èõ
òàê, õîòÿ ó êîëëåã-èñòîðèêîâ ìîæåò ñóùåñòâîâàòü è èíîé ïîäõîä ê èñòîðèîãðàôè÷åñêîé ãðàäàöèè è ê òåðìèíîëîãèè).
Ê òðàäèöèîíàëèñòàì (èõ ìîæíî áûëî ïîäðàçäåëèòü íà «óìåðåííûõ»
è «ðàäèêàëîâ») âïîëíå âîçìîæíî îòíåñòè òåõ èñòîðèêîâ, êòî âîñïðèíèìàë
âîåííûé êîììóíèçì, êàê ýêîíîìè÷åñêóþ ïðîãðàììó ñóùåñòâîâàíèÿ Ðîññèè
â óñëîâèÿõ êðèçèñà, ïîðîæäåííîãî Ïåðâîé ìèðîâîé è Ãðàæäàíñêîé âîéíàìè,
ðåâîëþöèÿìè 1917 ã., èíòåðâåíöèåé ïðîòèâ «ìîëîäîé Ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè»
è áëîêàäîé ñî ñòîðîíû «èìïåðèàëèñòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ». Òðàäèöèîíàëèñòû
íàïðî÷ü îòâåðãàëè äàæå ñàìó ìûñëü, ÷òî â ïîëèòèêå áîëüøåâèêîâ ìîãëè
ïðèñóòñòâîâàòü ýëåìåíòû íå ïðîñòî âûíóæäåííîñòè, íî è òåîðåòè÷åñêèõ
ðàçðàáîòîê ó÷åíèÿ ìàðêñèçìà3.
1 Ñì., íàïðèìåð: Â.Ë. Òåëèöûí, È åùå ðàç î âîåííîì êîììóíèçìå, [â:] Èñòîðèÿ Ñîâåòñêîé
Ðîññèè: íîâûå èäåè, ñóæäåíèÿ, Òþìåíü 1993, ÷. 1, ñ. 4647; åãî æå, «Âîåííûé êîììóíèçì»: èñòîêè
è ñìûñë, [â:] Äèñêóññèè ïî èñòîðèè Îòå÷åñòâà, Ñèìôåðîïîëü 1997, ñ. 6282; åãî æå, Ñêâîçü òåðíèè
«âîåííîãî êîììóíèçìà»: êðåñòüÿíñêîå õîçÿéñòâî Óðàëà â 19171921 ãã., Ìîñêâà 1998; è äð.
2 Ñì., íàïðèìåð: Ñ.À. Ïàâëþ÷åíêîâ, Âîåííûé êîììóíèçì â Ðîññèè: âëàñòü è ìàññû, Ìîñêâà
1997; åãî æå, Êðåñòüÿíñêèé Áðåñò èëè ïðåäûñòîðèÿ áîëüøåâèñòñêîãî íýïà, Ìîñêâà 1996; åãî æå,
«Îðäåí ìå÷åíîñöåâ»: Ïàðòèÿ è âëàñòü ïîñëå ðåâîëþöèè 19171929 ãã., Ìîñêâà 2008; Ò.Â. Îñèïîâà
Ðîññèéñêîå êðåñòüÿíñòâî â ðåâîëþöèè è ãðàæäàíñêîé âîéíå, Ìîñêâà 2001.
3 Å.Ã. Ãèìïåëüñîí, «Âîåííûé êîììóíèçì»: ïîëèòèêà, ïðàêòèêà, èäåîëîãèÿ, Ìîñêâà 1973; åãî æå,
Ê âîïðîñó î «âîåííîì êîììóíèçìå», «Âîïðîñû èñòîðèè ÊÏÑÑ» 1986, ¹ 6; È.Á. Áåðõèí, ×òî æå òàêîå
«âîåííûé êîììóíèçì», «Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ» 1990, ¹ 3; Â.Ï. Äìèòðåíêî, Ïîëèòèêà «âîåííîãî
êîììóíèçìà»: ïðîáëåìû è îïûò, «Âîïðîñû èñòîðèè ÊÏÑÑ» 1990, ¹ 2; È.ß. Êèñåëåâ, Òðóäîâîå ïðàâî
Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ìåæäóíàðîäíûå íîðìû òðóäà, Ìîñêâà 2005; Ñ.Ã. Êàðà-Ìóðçà,
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, Ìîñêâà 2009; Á.Å. Ðîùèí, Âîíåííûé êîììóíèçì: âñåîáùàÿ òðóäîâàÿ ïîâèííîñòü
(èäåîëîãè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå àñïåêòû), Êîñòðîìà 2011.
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Ê ïëþðàëèñòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ ñòîèò îòíåñòè èññëåäîâàòåëåé, êîòîðûå
óæå äîïóñêàëè â «âîåííî-êîììóíèñòè÷åñêîé» ïîëèòèêå ñîâìåùåíèå äâóõ
ñîñòàâëÿþùèõ  âûíóæäåíîñòè è îáóñëîâëåííîñòè, ò.å. ìåðû, âûçâàííûå
òÿæåëûì ýêîíîìè÷åñêèì ïîëîæåíèåì ñòðàíû, ïåðåïëåòàëèñü ñ ìåòîäàìè
ïåðåóñòðîéñòâà îáùåñòâà íà îñíîâå ýãàëèòàðíîé ìîðàëè. Ïîäîáíûé «äîïóñê»
áûë ñâîéñòâåíåí ðàáîòàì êîíöà 1980-õ  íà÷àëà 1990-õ ãã.4, íî è ñåé÷àñ íå
«ñïèñàí ñî ñ÷åòîâ»5.
È, íàêîíåö, òðåòüå íàïðàâëåíèå, çäåñü ïðåâàëèðóåò èäåÿ î òîì, ÷òî
«âîåííûé êîììóíèçì» åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ðåàëèçàöèÿ áîëüøåâèñòñêèõ èäåé íà
ïðàêòèêå6 .
Êîíå÷íî, ìîæíî äàòü è èíóþ õàðàêòåðèñòèêó ýòèì òðåì íàïðàâëåíèÿì,
â ÷àñòíîñòè, ïîñëåäíåå ìîæíî îïðåäåëèòü íå èíà÷å, êàê ðàäèêàëüíîå. Íî ýòî
íåïðàâèëüíî. Íàó÷íàÿ ìûñëü òðåáóåò ðàçâèòèÿ, è ýòî íàïðàâëåíèå èññëåäîâàíèé
òàêæå ïîìîæåò îñâåòèòü «âîåííûé êîììóíèçì» ñî ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ, îïåðèðóÿ
ñâîèìè àðãóìåíòàìè.
Ïîâòîðèì, êàæäàÿ èç óêàçàííûõ òî÷åê çðåíèÿ èìååò ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå.
Íî â äàííîé ñòàòüå ìû áû õîòåëè îñòàíîâèòüñÿ íåñêîëüêî íà èíûõ àñïåêòàõ,
êîòîðûå, êîíå÷íî, òàê èëè èíà÷å, âûâåäóò íàñ íà òó èëè èíóþ ëèíèþ âîñïðèÿòèÿ
è îáúÿñíåíèÿ âîåííîãî êîììóíèçìà. Äëÿ íàñ âàæíû ïîëîæèòåëüíûå
è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû ýòîé ïîëèòèêè. Îãîâîðèìñÿ ñðàçó, «çà» è «ïðîòèâ» ìû
áóäåì îöåíèâàòü íå ñ ïîçèöèè ïðèåìëåìîé ëè÷íî äëÿ íàñ òðàêòîâêè âîåííîêîììóíèñòè÷åñêîé ïîëèòèêè, à âàæíîñòè åå äëÿ ãîñóäàðñòâà, äëÿ íàñåëåíèÿ
Ðîññèè, äëÿ ñàìîãî ìíîãî÷èñëåííîãî îáùåñòâåííîãî ñëîÿ  êðåñòüÿíñòâà.
Èòàê, ãîñóäàðñòâî, ê ñîçäàíèþ êîòîðîãî áîëüøåâèêè ïðèñòóïèëè â 1917 ã.,
èìåëî ñâîåé öåëüþ ðàâíîïðàâèå âñåõ è êàæäîãî, ñðåäñòâà äîñòèæåíèÿ
 ëèêâèäàöèÿ ýêñïëóàòàöèè, à çíà÷èò è âñåõ èíñòèòóòîâ, ýêñïëóàòàöèþ ýòó
ïîðîæäàþùèõ. Ëèêâèäàöèè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîäëåæàëè ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà çåìëþ è ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà, òîâàðíî-äåíåæíûå îòíîøåíèÿ è âîçìîæíîñòü
îáùåñòâà (è îòäåëüíûõ îáùåñòâåííûõ ñëîåâ) âëèÿòü íà âëàñòü è íà èçìåíåíèå åå
ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà. Âñå ýòè àñïåêòû, òàê èëè èíà÷å, âëèÿëè íà ñîñòîÿíèå
êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà, íà íàñòðîåíèÿ êðåñòüÿíñòâà Ðîññèè7.
Ïîëèòèêà, îñóùåñòâëÿåìàÿ áîëüøåâèñòñêîé âëàñòüþ, íà÷èíàÿ åäâà ëè íå
ñ 25 îêòÿáðÿ 1917 ã.: ïðîâîçãëàøåíèå çåìëè êàê îáùåíàöèîíàëüíîé öåííîñòè,
íàöèîíàëèçàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îãîñóäàðñòâëåíèå áàíêîâñêîé
ñèñòåìû, ðàäèêàëèçàöèÿ ñèñòåìû ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ ïî
4 Â.Ï. Áóëäàêîâ, Â.Â. Êàáàíîâ, «Âîåííûé êîììóíèçì»: èäåîëîãèÿ è îáùåñòâåííîå ðàçâèòèå,
«Âîïðîñû èñòîðèè» 1990, ¹ 3.
5 À.Þ. Äàâûäîâ, «Âîåííûé êîììóíèçì»: ïîëèòèêà è ëþäè (Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ), Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2012.
6 Â.Ë. Òåëèöûí, Ñêâîçü òåðíèè «âîåííîãî êîììóíèçìà»...; Â. Ñòðàäà, Ðîññèÿ êàê ñóäüáà.
Ñáîðíèê ñòàòåé, Ìîñêâà 2013.
7 ×åãî ðóññêàÿ äåðåâíÿ õîòåëà íà âñåì ïðîòÿæåíèè ðóññêîé ðåâîëþöèè, òàê ýòî ÷òîáû åå
îñòàâèëè â ïîêîå. Ñì.: W.H. Chamberlin, The Russian Revolution, New York 19171921, vol. 2, p. 221.
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êàðòî÷íîé ñèñòåìå  îò ñîöèàëüíî óðàâíîâåøåííîé ê êëàññîâîé ñòðóêòóðå,
âûñòðàèâàíèå îñîáûõ îòíîøåíèé ñ êðåñòüÿíñòâîì8.
Èìåííî ýòà ïîëèòèêà ìîãëà íå ïðîñòî äàòü âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü
òåîðåòè÷åñêèå ïîñòóëàòû áîëüøåâèêîâ íà ïðàêòèêå, ýòà ïîëèòèêà áûëà
âíóòðåííèì ñîäåðæàíèåì áîëüøåâèñòñêîé âëàñòè, ñòåðæíåì âñåõ åå äåéñòâèé íà
ïðîòÿæåíèè ïåðâûõ ðåâîëþöèîííûõ ëåò. Äà, ýòî áûë íàñòîÿùèé ýêñïåðèìåíò,
ó áîëüøåâèñòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íå áûëî ïåðåä ñîáîé íèêàêîãî îáðàçöà. À åñëè
áû è áûë? Ñòàëè áû îíè ñðèñîâûâàòü âñå îäèí ê îäíîìó? Íàïðèìåð, ñ Ïàðèæñêîé
êîììóíû 1870 ã.?
Áîëüøåâèêè íå ó÷ëè â ñâîèõ ïîñòðîåíèÿõ òîëüêî îäíîãî, òîãî, ÷òî ïîëèòèêà
ýòà íå âûçâàëà âîñòîðæåííûõ ÷óâñòâ âî âñåõ ñîöèàëüíûõ ñòðàòàõ. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü, íåäîâîëüñòâî ïðîÿâëÿëè êðåñòüÿíå, êîòîðûõ ñíà÷àëà îáíàäåæèëè
«Äåêðåòîì î çåìëå», íî ïîòîì äîñòàòî÷íî áûñòðî âñå ñâåëè ïîä êîíòðîëü
ãîñóäàðñòâà íàä çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè (Çàêîí î ñîöèàëèçàöèè çåìëè), äîáàâèâ
êî âñåìó îáðåìåíèòåëüíûå äëÿ äåðåâíè ïðîäðàçâåðñòêó, òðóäîâûå è ãóæåâûå
ïîâèííîñòè, íàëîãè íà ñîäåðæàíèå êîììóíèêàöèé, ðåêâèçèöèè ëîøàäåé,
è ïðî÷9.
Âñå îáúÿñíåíèÿ áîëüøåâèñòñêèõ âëàñòåé ñâîäèëèñü ê òîìó, ÷òî êðåñòüÿíñòâî
äîëæíî (áîëåå òîãî  îáÿçàíî) ïîòåðïåòü âñå òðóäíîñòè, ïîêà èäåò Ãðàæäàíñêàÿ
âîéíà. Íî âñåìó åñòü ïðåäåë, â òîì ÷èñëå è òåðïåíèþ êðåñòüÿíñòâà, êîòîðîå
ìîãëî ïîíÿòü (è ïîíèìàëî), ÷òî Êðàñíóþ àðìèþ íàäî êîðìèòü, îáóâàòü
è îäåâàòü, è ÷òî âåäóùåå çíà÷åíèå â ýòîì îòâîäèòñÿ èìåííî äåðåâíå (äàâàâøåé
àðìèè è õëåá, è ôóðàæ, è ñûðüå äëÿ ïðîèçâîäñòâà îáìóíäèðîâàíèÿ). Íî
êðåñòüÿíèí íå ìîã óÿñíèòü òîãî, ïî÷åìó ðàçìåðû ðàçâåðñòîê ðàñòóò â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè, è ïî÷åìó áîëüøàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî èçûìàåòñÿ âëàñòÿìè èç åãî
õîçÿéñòâà, ëèáî íå èäåò äàëåå ìåñòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ñòðóêòóð, ðàñïðåäåëÿåòñÿ íå â àðìåéñêèõ ÷àñòÿõ, à ñðåäè áåäíåéøèõ ñëîåâ, ñðåäè ñîâåòñêèõ
÷èíîâíèêîâ, ñðåäè ñîòðóäíèêîâ ñïåöñëóæá? Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷åãî íå ïîíèìàë
êðåñòüÿíèí, ïî÷åìó, êàê ïðàâèëî, ñîáðàííîãî èì óðîæàÿ è îòäàííîãî
ïðîäîòðÿäàì, ñãíèâàëî ãäå-òî íà ïðîìåæóòî÷íûõ ñòàíöèÿõ. Êðåñòüÿíèí â ýòîì
ñëó÷àå äàæå íå âñïîìèíàë îá îáåùàíèÿõ è ðàñïèñêàõ âëàñòåé, ñîãëàñíî êîòîðûì
åãî, â äàëåêîì áóäóùåì (êîòîðîå, êñòàòè, òàê è íå íàñòóïèëî), îáåùàëè
îáåñïå÷èòü òîâàðàìè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Îáåùàíèÿ ýòè íå ìîãëè
ïåðåâåñèòü òî âîçìóùåíèå êðåñòüÿíèíà, êîòîðîå îí èñïûòûâàë, âèäÿ, êàê
ïðîïàäàåò ðåçóëüòàò åãî òðóäà.

8 Ñì.: Àãðàðíàÿ ïîëèòèêà Ñîâåòñêîé âëàñòè (19171918 ãã.): äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, Ìîñêâà
1954, ñ. 286287, 298299, 340.
9 Ñáîðíèê ïîëîæåíèé, äåêðåòîâ, èíñòðóêöèé è öèðêóëÿðíûõ ïðîèçâåäåíèé è öèðêóëÿðíûõ
ðàñïîðÿæåíèé ïî ñîöèàëèñòè÷åñêîìó çåìëåóñòðîéñòâó, Ïã. 1919; Óçàêîíåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïî
âîïðîñàì ñîöèàëèñòè÷åñêîãî çåìëåóñòðîéñòâà, Êàçàíü 1919; Ñïðàâî÷íèê ïî ñîöèàëèñòè÷åñêîìó
çåìëåóñòðîéñòâó, Âëàäèìèð 1920; Ñáîðíèê ðàñïîðÿæåíèé ïî ñîöèàëèñòè÷åñêîìó çåìëåóñòðîéñòâó,
Ãðÿçîâåö 1921.
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Êðåñòüÿíå âîîáùå ïðåäñòàâëÿëè äëÿ áîëüøåâèêîâ íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü,
ïîñêîëüêó ÿâëÿëè ñîáîé íå òîëüêî èñòî÷íèê õàîñà, íî è òîò ñîöèàëüíûé ñòðàò,
êîòîðûé íå æåëàë ïîä÷èíÿòüñÿ «ó÷åòó è êîíòðîëþ».
Íî âëàñòü íå ñðàçó (ïî êðàéíåé ìåðå, â ïåðâûé ãîä áîëüøåâèñòñêîé
äèêòàòóðû) îáðàòèëà ñòîëü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà êðåñòüÿíñêèå ïðîòåñòû,
âñïûõíóâøèå â Ðîññèè åäâà ëè íå ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå Îêòÿáðÿ 1917 ã. (ðàíî èëè
ïîçäíî êðåñòüÿí âñå ðàâíî óòèõîìèðÿò  ñèëîé, óãðîçàìè èëè óãîâîðàìè;
âïåðåìåæêó ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ïîäà÷êàìè), ãîðàçäî âàæíåå áûëà áîðüáà
ñ ìåøî÷íèêàìè, ïîÿâëåíèå êîòîðûõ îçíà÷àëî, ÷òî ñòîëü íåíàâèäèìûé áîëüøåâèêàìè ðûíîê è òîâàðíî-äåíåæíûå îòíîøåíèÿ (ïðàâäà, â óïðîùåííîé ôîðìå)
ïðîäîëæàëè ñóùåñòâîâàòü10.
Ìåøî÷íèêè (îíè æå, ïî ñîâåòñêîé òåðìèíîëîãèè  ñïåêóëÿíòû; õîòÿ
ñòàâèòü èõ â îäèí ðÿä ìîæíî áûëî òîëüêî ÷òî ñ î÷åíü áîëüøîé íàòÿæêîé)
âîñïðèíèìàëèñü êàê âðàãè ðåâîëþöèè, êîòîðûå ìîãëè èñêëþ÷èòåëüíî ñâîèì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì âëèÿíèåì, ñâîåé õîçÿéñòâåííîé ðîëüþ ñâåñòè íà íåò
âñå óñèëèÿ ïðîëåòàðñêîãî ãîñóäàðñòâà íî ðåàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîé ìîäåëè
ñóùåñòâîâàíèÿ îáùåñòâà.
Íî ìåøî÷íèêè îêàçàëèñü åäâà ëè íå åäèíñòâåííîé âîçìîæíîñòüþ
ñóùåñòâîâàíèÿ ãîðîäñêèõ ñëîåâ, ñïîñîáíûõ îñóùåñòâèòü âçàèìîñâÿçü îáûâàòåëÿ
ñ äåðåâíåé. Ìåøî÷íèêè, ïî ñóòè, âûïîëíÿëè ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà, ðåøàÿ
ïðîáëåìó (êîíå÷íî, î÷åíü ïðèìèòèâíî, íî ðåøàëè) ñíàáæåíèÿ äåðåâíè
ïðîìûøëåííûìè òîâàðàìè, à ãîðîäà  õëåáîì. Âëàñòü ñòîëêíóëàñü ñ îáúåêòèâíûì
ôàêòîì ñóùåñòâîâàíèÿ ðûíêà äàæå òîãäà, êîãäà èñêóññòâåííî èñ÷åçàë ýëåìåíòïîñðåäíèê  äåíåæíûå çíàêè.
Ìåøî÷íèêè îêàçàëèñü íå òîëüêî â ðîëè ñïàñèòåëåé ãîðîäà, ãîðîäñêîãî
íàñåëåíèÿ, íî è êðåñòüÿíñòâà, ò.ê. ìîãëè õîòü â êàêîé-òî ìåðå óäîâëåòâîðÿòü
çàïðîñû êðåñòüÿíñòâà â òîâàðàõ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïîíèìàëà ëè âëàñòü, ÷òî ìåøî÷íèêè (ñàìè òîãî íå ïîäîçðåâàÿ) ÿâëÿëèñü
ïîñëåäíèì áóôåðîì, óäåðæèâàþùèì ñòðàíó îò ïîëíåéøåé êàòàñòðîôû, ìîãóùåé
âûðàñòè èç ñàìîãî ãëîáàëüíîãî ñòîëêíîâåíèÿ ãîðîäà è äåðåâíè? Äóìàåòñÿ, ÷òî
íåò, âëàñòü íå ïîíèìàëà (èëè ïðèøëà ê ýòîìó ïîíèìàíèþ ÷åðåç ãîä-äâà ïîñëå
Îêòÿáðÿ 1917-ãî). Èíà÷å, êàê îáúÿñíèòü, ÷òî ìåøî÷íèêè, êàê è êðåñòüÿíå,
ñïàñàþùèå ñòðàíó îò ãîëîäíîãî êîëëàïñà, ïîäâåðãàþòñÿ ñòîëü ÷óäîâèùíûì
ðåïðåññèÿì, ÷òî èõ, ïî ñóòè, çà÷èñëÿþò â ðàíã «âðàãîâ íàðîäà».
«Âîåííûé êîììóíèçì» ïîçâîëèë áîëüøåâèêàì óäåðæàòüñÿ ó âëàñòè.
È â ýòîì åãî  ñ ïîçèöèè áîëüøåâèêîâ  ïëþñ. Â êîíöå 1920-ãî  íà÷àëå 1921 ã.
áîëüøåâèêè íåîæèäàííî «ïðèçíàëè», ñ îãîâîðêàìè, ÷òî ïîëèòèêà èõ âñå-òàêè
áûëà îøèáî÷íîé, ïîñêîëüêó èòîã åå  ìàññîâîå íåäîâîëüñòâî êðåñòüÿí. Íî
ïðèçíàíèå ýòî  ïîñòôàêòóì, áîëüøîé ðîëè îíî â ñàìîîöåíêàõ áîëüøåâèêîâ íå
èãðàëî (ïîñêîëüêó îíè óæå îòíîñèòåëüíî ïðî÷íî äåðæàëè âëàñòü). «Âîåííûé
10 À.Þ. Äàâûäîâ, Íåëåãàëüíîå ñíàáæåíèå ðîññèéñêîãî íàñåëåíèÿ è âëàñòü 19171921 ãã.:
Ìåøî÷íèêè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2002; ÐÃÀÑÏÈ. ô. 5, îï. 1, ä. 2621, ë. 64, 130.
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êîììóíèçì» óæå ñûãðàë ñâîþ ðîëü, â íîâûõ óñëîâèÿõ (ïåðåõîäà Ãðàæäàíñêîé
âîéíû â èíóþ ñòàäèþ), íåîáõîäèìà áûëà ðåôîðìà âíóòðåííåé ïîëèòèêè,
ïîëèòèêè ïî îòíîøåíèþ ê êðåñòüÿíñòâó, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå áîëüøåâèñòñêîé
âëàñòè äåéñòâèòåëüíî ãðîçèë ñåðüåçíûé êðèçèñ. Áîëüøåâèñòñêàÿ âëàñòü íå
æåëàëà òåðÿòü òàêîãî ñîþçíèêà (ïóñòü î÷åíü íåóñòîé÷èâîãî), êàê êðåñòüÿíñòâî.
Èìåííî áëàãîäàðÿ ïîñëåäíåìó âëàñòÿì óäàëîñü óäåðæàòü ïîáåäó â Ãðàæäàíñêîé
âîéíå. È ïåðåòÿíè «òðåòüþ ñèëó» (êðåñòüÿíñòâî) â ñâîþ ñòîðîíó àíòèñîâåòñêèé
ëàãåðü, íåïîíÿòíî, ñêîëüêî åùå ïðîäîëæàëèñü áû ñòîëêíîâåíèÿ íà áåñêðàéíèõ
ïðîñòîðàõ áûâøåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
«Ìèíóñû» âîåííîãî êîììóíèçìà, íî  ñ ïîçèöèè ãîñóäàðñòâà.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ âîåííî-êîììóíèñòè÷åñêîé ïîëèòèêè ïîðîæäàëà
ó ÷àñòè îáùåñòâà îòêðîâåííî èæäèâåí÷åñêèå íàñòðîåíèÿ, è ñëîé ãîñóäàðñòâåííûõ
èæäèâåíöåâ ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàëñÿ. Ïðè÷åì, êàæäûé ñòðåìèëñÿ óðâàòü êàê
ìîæíî áîëüøå çà ñ÷åò ïðîèçâîäÿùåãî ñëîÿ  êðåñòüÿíñòâà (èíûõ ïðîèçâîäèòåëåé
â ñòðàíå íà òî âðåìÿ íå áûëî), íå ñ÷èòàÿñü ñ òåì, êàêèå óñèëèÿ áûëè ïîòðà÷åíû
âñå òåì æå êðåñòüÿíñòâîì è ìåøî÷íèêàìè íà ïðîèçâîäñòâî, ñîõðàíåíèå
è òðàíñïîðòèðîâêó ïðîäóêòà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðîñëî íåäîâîëüñòâî â òåõ ñëîÿõ, êîòîðûå îñòàâàëèñü
ïðîèçâîäèòåëÿìè ïðîäóêòîâ, â êðåñòüÿíñòâå. Èõ ÷èñëî ïîñòîÿííî óìåíüøàëîñü,
òîãäà êàê íàãðóçêè âñå âðåìÿ óâåëè÷èâàëèñü.
Åùå îäèí «ìèíóñ»  ðîñò áþðîêðàòè÷åñêîãî àïïàðàòà, ò.ê. âñå îñòðåå
è îñòðåå âñòàâàë âîïðîñ î âñåîáùåì ó÷åòå è êîíòðîëå, î ðàñïðåäåëåíèè
è îáúåìàõ òðåáóåìîãî ïðîäóêòà. Áþðîêðàòè÷åñêèé àïïàðàò è ñàì îêàçàëñÿ îäíèì
èç ïåðâåéøèõ ïîòðåáèòåëåé, ïðè÷åì åãî ïîòðåáíîñòè âñå âðåìÿ ðîñëè, òàê êàê
ðîñëà è ñàìà åãî ÷èñëåííîñòü. Óäèâèòåëüíûé ôàêò, íî èìåííî â ãîäû âîåííîãî
êîììóíèçìà, êàê íè ñòðàííî, ïîëó÷èëà ïðàêòè÷åñêîå ïîäòâåðæäåíèå èçâåñòíàÿ
ïîãîâîðêà: íà îäíîãî êðåñòüÿíèíà ïðèõîäèëîñü ñåìü ÷èíîâíèêîâ («îäèí
ñ ñîøêîé, ñåìåðî ñ ëîæêîé»).
È åùå îäíî íåóäîáñòâî  ðîñò àðìèè, è ýòî ïðîäîëæàëîñü äî íà÷àëà 1920-õ
ãã., êîãäà ïîñëå îáúÿâëåíèÿ íýïà âëàñòÿì ïðèøëîñü â çàêîíîäàòåëüíîì ïîðÿäêå
ñîêðàòèòü âîîðóæåííûå ñèëû Ñîâåòñêîé Ðîññèè ðîâíî â äåñÿòü ðàç (ñ 5 ìëí äî
500 òûñÿ÷). Ïðàâäà, ñîêðàùåíèÿ íå êîñíóëèñü ñïåöñëóæá è ñòðóêòóð, áëèçêèõ
ê íèì. Ýòî, â ïðèíöèïå, çàêîíîìåðíî, ò.ê. êðîìå áþðîêðàòè÷åñêîãî àïïàðàòà
âëàñòÿì äëÿ îòñòàèâàíèÿ ñâîåé ëèíèè áûë êðàéíå íåîáõîäèì ðåïðåññèâíûé
èíñòðóìåíòàðèé, ïðè÷åì òàêîé, êîòîðûé áûë áû ñïîñîáåí îõâàòèòü âñå âîçìîæíûå
ñôåðû îáùåñòâà, äàáû íå äîïóñòèòü ìàëåéøåãî íåïîâèíîâåíèÿ. Çäåñü èíòåðåñåí
îäèí âàæíåéøèé àñïåêò îòíîøåíèÿ êðåñòüÿíñòâà ê âîèíñêîé ñëóæáå â óñëîâèÿõ
Ãðàæäàíñêîé âîéíû. Óæå ìíîãî è î÷åíü ïîäðîáíî ïèñàëîñü î òîì, êàêóþ ðîëü
ñûãðàëè â ïîñëåðåâîëþöèîííûå ãîäû ìîáèëèçàöèè  êàê â Êðàñíóþ, òàê è â Áåëóþ
àðìèè. Äà, äëÿ ðÿäà ïîëèòè÷åñêèõ êðóãîâ ìîáèëèçàöèè îêàçàëèñü òîé ïîñëåäíåé
êàïëåé, êîòîðàÿ ñâåëà íà íåò âñå èõ óñèëèÿ çà ïîëèòè÷åñêîå ëèäåðñòâî. Îäíàêî
êðåñòüÿíñòâî, ñîñòàâëÿþùåå ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî âîåííîñëóæàùèõ, êàê
â òîì, òàê è â èíîì ïðîòèâîñòîÿùèõ ëàãåðÿõ, ïî-ñâîåìó, ñ äåðåâåíñêîé
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îñíîâàòåëüíîñòüþ ïîäõîäèëî ê âîåííîé ñëóæáå: åñëè îíî áûëî õîðîøî
îáìóíäèðîâàíî (îñîáåííî â çèìíèå ìåñÿöû), õîðîøî è ðåãóëÿðíî íàêîðìëåíî,
òî, äàæå ñ ó÷åòîì òðóäíîñòåé âðåìåí Ãðàæäàíñêîé âîéíû, êðåñòüÿíñêàÿ ìàññà ãîòîâà
áûëà íåñòè ñëóæáó è â òî÷íîñòè âûïîëíÿòü âñå òðåáîâàíèÿ êîìàíäîâàíèÿ11.
Âîåííî-êîììóíèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïîðîæäàëà äîâîëüíî-òàêè ñòðàííûå
êîëëèçèè: ãîñóäàðñòâî óòðà÷èâàëî ñâîéñòâåííûé åìó êëàññîâî-ýêñïëóàòàòîðñêèé
âèä, íî òðàíñôîðìèðîâàëîñü â áþðîêðàòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, ãäå ðîëü «ýêñïëóàòàòîðîâ» îòâîäèëàñü óïðàâëåíöàì, äåéñòâóþùèì íå ìåíåå áåçæàëîñòíî, ÷åì
ïðåäñòàâèòåëè ëèêâèäèðîâàííûõ ðåâîëþöèåé êëàññîâ, îñîáåííî ïðîòèâ òåõ,
êîãî ðàññìàòðèâàëè êàê «íèçêîå ñîñëîâèå» (åñòåñòâåííî, êðåñòüÿíñòâî).
Ýëåìåíò «ïðîëåòàðñêèé» íàïðî÷ü âûëåòàë èç êîíñòðóêöèé «ïðîëåòàðñêîå
ãîñóäàðñòâî» è «ïðîëåòàðñêàÿ äèêòàòóðà», ÷òî, âïðî÷åì, ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî,
ó÷èòûâàÿ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà â ñôåðå âíóòðåííåé (àíòèêðåñòüÿíñêîé) ïîëèòèêè.
Âîîáùå, òåðìèí «ïðîëåòàðñêèé» äëÿ Ðîññèè íà÷àëà XX â. ìîæíî áûëî
èñïîëüçîâàòü êðàéíå îñòîðîæíî. Íåò íåîáõîäèìîñòè ðàçâîðà÷èâàòü ýòó òåìó,
âîêðóã êîòîðîé áûëî ïîëîìàíî ñòîëüêî êîïèé. Äîñòàòî÷íî ëèøü íàïîìíèòü
î äâóõ ìîìåíòàõ  î òîì, ÷òî ïðîëåòàðèàò íå ïðåâûøàë 1015% îò îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû, à âî âòîðûõ, îí áûë íàñòîëüêî ïðî÷íî ñâÿçàí
ñ äåðåâíåé, ÷òî êëàññè÷åñêîå îïðåäåëåíèå Ê. Ìàðêñà âðÿä ëè âîîáùå ïðèìåíèìî
ê Ðîññèè12.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, è ïîäîáðàííûé Â.È. Ëåíèíûì òåðìèí «âîåííûé
êîììóíèçì», êàê, âïðî÷åì, è îïðåäåëåíèå À.À. Áîãäàíîâà «âîåííûé ñîöèàëèçì»
íå ñîâñåì òî÷íî îòðàæàåò ñîäåðæàíèå è õàðàêòåð áîëüøåâèñòñêîé ïîëèòèêè
ïåðâûõ ðåâîëþöèîííûõ ëåò13.
Ïðàâèëüíåå õàðàêòåðèçîâàòü ýòó ìîäåëü ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà êàê
èäåîëîãè÷åñêèé ýòàòèçì. Ïîä ýòèì íåñêîëüêî íåîáû÷íûì íàçâàíèåì êðîåòñÿ
ïðîñòàÿ èñòèíà  îòíîøåíèÿ â ãîñóäàðñòâå âûñòðàèâàëèñü èñõîäÿ ñóãóáî èç
èíòåðåñîâ âëàñòè, ñ îðèåíòàöèåé èñêëþ÷èòåëüíî íà åå, âëàñòè, èäåîëîãè÷åñêèå
óñòàíîâêè, ñ êîòîðûìè ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ è ðåøèëà âûñòðàèâàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ îáùåñòâîì, ñ åãî ñëîÿìè  îò ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ (êðåñòüÿíñòâî) äî
èñ÷åçàþùèõ  ïîìåùèêè, ñâÿùåííèêè, è ïðî÷.
Êîíå÷íî, êðèòèêà áîëüøåâèñòñêîãî «âîåííîãî êîììóíèçìà» âïîëíå
îïðàâäàíà, íî òîëüêî òîãäà, êîãäà ðå÷ü èäåò î ñðàâíåíèè ýòîé ìîäåëè ñ èíîé,
11 ÐÃÂÀ, ô. 1, îï. 1, ä. 303, ë. 1314; Ñ.Í. ßðîâ, Êðåñòüÿíèí êàê ïîëèòèê: Êðåñòüÿíñòâî
ñåâåðî-çàïàäà Ðîññèè â 19181919 ãã.: ïîëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå è ìàññîâûé ïðîòåñò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1999, ñ. 3334 (Åñëè, êîíå÷íî, äåëî íå âûëèâàëîñü â äðóãóþ êðàéíîñòü: â 1921 ã.
â Òâåðñêîé ãóáåðíèè íàáëþäàëèñü ñëó÷àè õîæäåíèÿ êðàñíîàðìåéöåâ çà ìèëîñòûíåé. Ñì.: ÐÃÀÑÏÈ,
ô. 5, îï. 1, ä. 2621, ë. 136); È.Â. Êóðûøåâ, Ë.À. Ãðèâåííàÿ, Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé îáëèê
è ïðîòåñòíîå äâèæåíèå êðåñòüÿíñòâà Çàïàäíîé Ñèáèðè è Ñåâåðíîãî Êàçàõñòàíà â ãîäû
Ãðàæäàíñêîé âîéíû (19181921), Èøèì 2010, ñ. 180.
12 Èìåííî ïî ïîâîäó ýòèõ àñïåêòîâ ðàçâåðíóëàñü áîðüáà ïðîòèâ òàê íàçûâàåìîãî «íîâîãî
íàïðàâëåíèÿ» â èñòîðè÷åñêîé íàóêå. Ñì.: Â.Â. Ïîëèêàðïîâ, «Íîâîå íàïðàâëåíèå»  â ñòàðîì
ïðî÷òåíèè, [â:] åãî æå, Îò Öóñèìû ê Ôåâðàëþ. Öàðèçìà è âîåííàÿ ïðîìûøëåííîñòü â íà÷àëå XX
âåêà, Ìîñêâà 2008, ñ. 1132.
13 A. Áîãäàíîâ, Âîïðîñû ñîöèàëèçìà, Ìîñêâà 1990.
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ñ òîé, êîòîðàÿ äåéñòâèòåëüíî ìîãëà áûòü íàïðàâëåíà íà âûâîä ñòðàíû èç
èíòåãðàëüíîãî ñîöèàëüíî- ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà. Â íàøåì æå ñëó÷àå, ïðè
âûÿâëåíèè «ïëþñîâ» è «ìèíóñîâ» ìîæíî òîëüêî óäèâëÿòüñÿ òîìó, êàê
áîëüøåâèêàì óäàëîñü âûäåðæèâàòü ñâîþ ëèíèþ íà ñîõðàíåíèå (è äàæå
ðàçâèòèå) ïîëèòèêè, ÷òî, â ñóùíîñòè, è ïîçâîëèëî ñîçäàòü áîëüøåâèñòñêîå
ãîñóäàðñòâî.
È ñîâåðøåííî ïðàâà îêàçàëàñü ðàäèêàëüíî íàñòðîåííàÿ ÷àñòü áîëüøåâèñòñêîãî
ðóêîâîäñòâà, êîòîðàÿ íå äîïóñêàëà äàæå íàìåêà íà âîçìîæíîñòü îñëàáëåíèÿ
âîåííî-êîììóíèñòè÷åñêîé ïîëèòèêè, îñëàáëåíèÿ èëè èçìåíåíèÿ ïîëèòèêè
ñ êðåñòüÿíñòâîì, ÷òî ìîãëî ïðèâåñòè ê ðàñøàòûâàíèþ âñåé ñèñòåìû14. Òàêàÿ
âûäåðæêà ìíîãî ñòîèò.
Èòàê, «ïëþñû» «âîåííîãî êîììóíèçìà» ñ ïîçèöèè âàæíîñòè òàêîé ïîëèòèêè
ÿâíî ïåðåâåøèâàëè âñå «ìèíóñû». Ãîñóäàðñòâî íàøëî òó ôîðìó
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îáùåñòâîì, êîòîðàÿ óñòðàèâàëà èìåííî ãîñóäàðñòâî
(âïðî÷åì, è íåêîòîðóþ ÷àñòü ñàìîãî îáùåñòâà). Ïîëèòèêà ýòà èìåëà è ñâîþ
òðàäèöèþ, è ñâîþ íîâàöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ, ÷òî êàñàåòñÿ òðàäèöèé, òî
ïàòåðíàëèñòñêèå íàñòðîåíèÿ ÿâëÿëè ñîáîé áåññïîðíûé, îáÿçàòåëüíûé ýëåìåíò
âñåé ðîññèéñêîé èñòîðèè. È «âîåííûé êîììóíèçì» ñî ñâîèì ïàòåðíàëèñòñêèì
ïðèîðèòåòîì ïðåêðàñíî âïèñûâàëñÿ â îáùóþ êàíâó èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Òî åñòü, ïàòåðíàëèçì áîëüøåâèñòñêîé ïîëèòèêè áûë
ïîääåðæàí ñî ñòîðîíû ÷àñòè îáûâàòåëüñêèõ êðóãîâ, áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëåé
êîòîðûõ è íå ñòðåìèëèñü ê íåçàâèñèìîñòè îò ãîñóäàðñòâà. Â ýòîì ïëàíå âàæíî
àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå è íà òîì ôàêòå, ÷òî è â êðåñòüÿíñêîé ñðåäå áûëî
íåìàëî òåõ, êòî ãîòîâ áûë áåçîãîâîðî÷íî ïîääåðæàòü âëàñòü. È íå ïîòîìó, ÷òî
ïîñëåäíÿÿ îáúÿâèëà î íàöèîíàëèçàöèè çåìëè è ïåðåäà÷è åå â áåññðî÷íîå
ïîëüçîâàíèå (î «Äåêðåòå î çåìëå» ñêîðî âñå çàáûëè, äà è ïðèðåçêè ñîñòàâëÿëè
áóêâàëüíî äåñÿòûå äîëè äåñÿòèíû). Áîëüøåâèñòñêèõ ñòîðîííèêîâ â ñðåäå
êðåñòüÿí âäîõíîâëÿëî òî, ÷òî ãîñóäàðñòâî áðàëî íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü
ïîääåðæèâàòü áåäíîòû, íè÷åãî íå òðåáóÿ (êðîìå ãîòîâíîñòè óìåðåòü çà èäåþ,
à ýòî, êàê èçâåñòíî, íå áîëåå ÷åì ðèòîðèêà) âçàìåí: íè äåøåâîãî õëåáà, íè
äàðìîâîãî ôóðàæà, íè áåñïåðåáîéíûõ òðóäîâûõ ïîâèííîñòåé. Çà áåäíîòó âñå
òÿæåñòè âîåííîãî êîììóíèçìà áûëè ïåðåëîæåíû íà áîëåå ñîñòîÿòåëüíûõ
êðåñòüÿí, êîòîðûå åùå è ñîäåðæàëè ýòó áåäíîòó (÷àñòü ïðîäðàçâåðñòêè øëî
â êîìáåäîâñêèå ôîíäû).
Ê âîïðîñó î íîâàöèÿõ â âîåííîì êîììóíèçìå. (Âîïðîñ ýòîò íåñêîëüêî
îòâîäèò íàñ îò îñíîâíîé òåìû  âëàñòü è êðåñòüÿíñòâî, íî áåç åãî, õîòÿ áû
êðàòêîãî îñâåùåíèÿ îáîéòèñü íåëüçÿ.) Â ðàáîòàõ èñòîðèêîâ, èññëåäóþùèõ
ôèëîñîôñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ áîëüøåâèçìà, íàñòîé÷èâî ïîâòîðÿåòñÿ òåçèñ î òîì,
÷òî ïîñëåäíèé åñòü ïîðîæäåíèå Çàïàäà, çàïàäíîåâðîïåéñêîé îáùåñòâåííîé
ìûëè. Êîíå÷íî, ìàðêñèçì, áåññïîðíî, çàðîäèëñÿ íà Çàïàäå, åãî ñîñòàâíûå
14 Ñ.À. Ïàâëþ÷åíêîâ, «Îðäåí ìå÷åíîñöåâ»: Ïàðòèÿ è âëàñòü ïîñëå ðåâîëþöèè. 19171929,
Ìîñêâà 2008; ÐÃÀÑÏÈ, ô. 17, îï. 84, ä. 150, ë. 3.
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ýëåìåíòû èìåþò ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ è ïðîðàáàòûâàëèñü ïîä âîçäåéñòâèåì
çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ðåâîëþöèé XVIIIXIX âåêîâ.
Íî íè â êàêîé äðóãîé ñòðàíå ìàðêñèçì íå íàøåë ñòîëü ïèòàòåëüíîé ïî÷âû
äëÿ ñâîåé ðåàëèçàöèè (êàê â ðàäèêàëüíîì, òàê è â íåñêîëüêî óìåðåííîì
èñïîëíåíèè), êðîìå êàê â Ðîññèè. Èíûìè ñëîâàìè, èìåííî çäåñü, â Ðîññèè,
ïî÷âà äëÿ åãî ðàçâèòèÿ îêàçàëàñü ñòîëü «ïëîäîðîäíà», ÷òî îí ñòàë
ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëîãèåé.
Ïëþñû è ìèíóñû «âîåííîãî êîììóíèçìà» ïðåêðàñíî ðåàëèçîâàëèñü è ïðè
ðåøåíèè áîëåå ãëîáàëüíîé çàäà÷è, ê ðåøåíèþ êîòîðîé áîëüøåâèêè
îñíîâàòåëüíî ïðèñòóïèëè, íà÷èíàÿ ñ êîíöà 1920-õ ãã., êîãäà ðå÷ü øëà
î âîññòàíîâëåíèè îñíîâíûõ ñòðóêòóð è ìîäóëåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ïðàâäà
óæå ïîä èíûì íàçâàíèåì  Ñîâåòñêèé Ñîþç. Íî ñìåíà íàçâàíèé íå ìåíÿëà
îñíîâíîãî ñîäåðæàíèÿ, ïîñêîëüêó òîëüêî èìïåðñêàÿ ïîëèòèêà ìîãëà óäåðæàòü
«â óçäå» ìíîãî÷èñëåííûå «êîëîíèè», äà è ïîðÿäîê â ñàìîé «ìåòðîïîëèè».
È â ýòîì íå áûëî íè÷åãî ýêñòðàîðäèíàðíîãî.
Êàê èçâåñòíî, Ðîññèè ïðèõîäèëîñü â ñâîåé èñòîðèè íåîäíîêðàòíî
ïåðåæèâàòü êðèçèñû ñâîåãî èìïåðñêîãî óñòðîéñòâà (òðè ñàìûõ èçâåñòíûõ
 íà÷àëî XVII â., âîøåäøèé â èñòîðèþ êàê «Ðóññêàÿ ñìóòà»; ðóññêèå ðåâîëþöèè
íà÷àëà XX â.; è, íàêîíåö, ðåâîëþöèîííûå ïîòðÿñåíèÿ 1990-õ ãîäîâ). È òîëüêî
âîçâðàùåíèå ê èìïåðñêîé ïîëèòèêå äàâàëî âîçìîæíîñòü ñîõðàíåíèÿ ñòðàíû.
È ýòî íå âèíà, ýòî íå áåäà, ýòî çàêîíîìåðíîñòü ðîññèéñêîé èñòîðèè.
È áîëüøåâèñòñêîå ðóêîâîäñòâî, äàæå íàõîäÿñü ïîä âëèÿíèåì ðÿäà ñóáúåêòèâíûõ
ôàêòîðîâ  â ÷àñòíîñòè, îòðèöàíèÿ êîëîíèçàöèè, êàê ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî
ôåíîìåíà, ïîäñîçíàòåëüíî ïðîâîäèëà ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà âîññòàíîâëåíèå
èìïåðñêèõ òðàäèöèé â ãîñóäàðñòâåííîì óñòðîéñòâå Ðîññèè.
Êîíå÷íî, ïðîöåññ ýòîò ðàñòÿãèâàëñÿ íà äîëãèå ãîäû, ïîäðàçäåëÿÿñü íà
ïåðèîäû íàñòóïëåíèÿ è îòñòóïëåíèÿ, îáîñòðåíèÿ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé,
óñèëåíèÿ è îñëàáëåíèÿ (âðåìåííî) ãîñóäàðñòâà, íî âñåãäà  ïåðìàíåíòíîãî
äâèæåíèÿ ê åäèíñòâåííîé öåëè.
Îòíîøåíèå ê ãîñóäàðñòâåííûì ôîðìàì è âçàèìîîòíîøåíèþ âëàñòè
è îáùåñòâà âñåãäà îòëè÷àëî Ðîññèþ îò ñòðàí Çàïàäà. Îñîáåííî ÿðêî ýòî
ïðîÿâëÿëîñü â ãîäû ñîöèàëüíûõ ïîòðÿñåíèé, êîãäà ðîññèéñêèé îáûâàòåëü
îêàçûâàëñÿ â ðàñòåðÿííîñòè îò ñòîÿùèõ ïåðåä íèì çàäà÷ ïî ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ îáùåñòâà, ïåðåïîðó÷àÿ ðåøåíèÿ ýòèõ ñëîæíåéøèõ, íî â òî æå âðåìÿ
î÷åíü äåëèêàòíûõ ïðîáëåì âëàñòÿì. Íà Çàïàäå èìåë ìåñòî îáðàòíûé ïðîöåññ
 çàèíòåðåñîâàííîñòü ãðàæäàí ïðåâàëèðîâàëà íàä èäåÿìè ïàòåðíàëèçìà, è äåëî
çàêàí÷èâàëîñü çàêëþ÷åíèåì íîâîãî «îáùåñòâåííîãî äîãîâîðà».
Ïîæàëóé, ñ÷àñòëèâûì èñêëþ÷åíèåì ìîæíî ñ÷èòàòü ðåâîëþöèþ 1990-õ ãã.
Êîíå÷íî, è â ýòîò ðàñïàä èìïåðèè íå îáîøëîñü áåç Ãðàæäàíñêîé âîéíû (ïðàâäà,
â îñíîâíîì íà îêðàèíàõ áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà), áåç ââåäåíèÿ îòäåëüíûõ
ýëåìåíòîâ «âîåííî-êîììóíèñòè÷åñêîé» ñèñòåìû. Íî îò ìåð ïîñëåäíåé
îòêàçàëèñü ñðàçó òîãäà, êîãäà ñòàëî ïîíÿòíûì, ÷òî ïåðâûå øàãè â ýòî
íàïðàâëåíèè ïîòðåáóþò ñâîåãî ëîãè÷åñêîãî ïðîäîëæåíèÿ. Ñòàâêà íà ðûíî÷íûå
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ðåãóëÿòîðû, áûòü ìîæåò, áîëåå ðàäèêàëüíûå, äàâàëà âîçìîæíîñòü áûñòðåå
îòêàçàòüñÿ îò ïðèäàíèÿ ãîñóäàðñòâó ðîëè àáñîëþòíîé âëàñòè íàä îáùåñòâîì.

Summary
Military communism as the system of state control
and public contradictions
Key words: Soviet Russia, social and economic crisis, the period of 19171921, policy of milita
ry communism.

The article studies the policy of military communism pursued in the
Soviet Russia in 19171921, discussions on which proceed even today. Comparing not only positions of various researchers, but also documentary materials, the author analyzes components of this political and socio-economic
policy of the Bolshevist government, seeking to answer the major question,
whether military communism is the product of integrated economic and
public crisis, or it is the result of an embodiment of Marxist ideas of equalization in practice. The emphasis in the article is made on how this policy
coincided with the interests of the state, the whole society and individuals.
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Artyku³y
Ilya Urilov
Èíñòèòóò âñåîáùåé èñòîðèè Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Íàóê â Ìîñêâå

×åòâåðòûé ÷ðåçâû÷àéíûé âñåðîññèéñêèé
ñúåçä Ñîâåòîâ. Áðåñòñêèé ìèð
Â ðÿäå ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé ñîäåðæàòñÿ óòâåðæäåíèÿ,
÷òî ïðèõîä ê âëàñòè áîëüøåâèêîâ ïðèâåë ê «ïîëíîìó âûòåñíåíèþ
ìåíüøåâèñòñêîé ïàðòèè èç ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû». Îñíîâíîé ïðè÷èíîé
ïðîèñøåäøåãî ñ÷èòàëñÿ îòêàç ìåíüøåâèêîâ îò âëàñòè â 1917 ã., èõ
íåñïîñîáíîñòü å¸ óäåðæàòü. Ë.Ä. Òðîöêèé íå ðàç óïðåêàë Þ.Î. Ìàðòîâà
â íåðåøèòåëüíîñòè, â ïàññèâíî-âûæèäàòåëüíîì õàðàêòåðå äåéñòâèé, â íåæåëàíè
è ñîçäàòü ïàðòèþ âëàñòè1. Ñ ýòèìè âûñêàçûâàíèÿìè òðóäíî ñîãëàñèòüñÿ.
Ìåíüøåâèê Þ.Ï. Äåíèêå ïðîêîììåíòèðîâàë ïîäîáíûå ïîëîæåíèÿ òàê:
â ôåâðàëå 1917 ã. â Ðîññèè áûëà áóðæóàçíàÿ ðåâîëþöèÿ è ìåíüøåâèêè êàê
ïðîëåòàðñêàÿ ïàðòèÿ íå ìîãëè â ñîþçå ñ áóðæóàçíûìè ïàðòèÿìè áîðîòüñÿ çà
âëàñòü, à êðîìå òîãî, èõ òîãäà ìàëî áû êòî ïîääåðæàë. Îíè òîãäà íå õîòåëè, ïî
ñëîâàì Í.Í. Ñóõàíîâà, «äåëàòü ñâîèìè ñîöèàëèñòè÷åñêèìè ðóêàìè áóðæóàçíîå
äåëî»2. Ëåíèí è Òðîöêèé íå ðàç îïðàâäûâàëè ñâîþ ðåïðåññèâíóþ ïîëèòèêó
íåîáõîäèìîñòüþ ïðè ïîìîùè íàñèëèÿ è íàñàæäàåìîãî ñòðàõà ïåðåä âëàñòÿìè
óäåðæàòü áðàçäû ïðàâëåíèÿ. Ìåíüøåâèêè íà ïîäîáíîå íå áûëè ñïîñîáíû. Îíè
áûëè ãîòîâû âçÿòü âëàñòü, îñíîâûâàÿñü íà ëåãàëüíîì èçáèðàòåëüíîì ïðàâå,
ïðîâîäÿ ðåôîðìû â ñòðàíå íåíàñèëüñòâåííûì ïóòåì.
Ìåíüøåâèêè áûëè ïðîòèâ çàõâàòà âëàñòè â ñòðàíå áîëüøåâèêàìè è ñòàëè
äëÿ íèõ ñ ñàìîãî íà÷àëà îäíîé èç îñíîâíûõ îïïîçèöèîííûõ ïîëèòè÷åñêèõ
1

Ë.Ä. Òðîöêèé, Ïðåäèñëîâèå ê êí.: À. Èîôôå, Êðàõ ìåíüøåâèçìà, Ïã. 1917, ñ. 7; îí æå, Ìàðòîâ,
[â:] Ïîëèòè÷åñêèå ñèëóýòû, Ìîñêâà 1990, ñ. 6768; Å.Â. Æóðàâëåâà, Ìåíüøåâèêè 1917 ãîäà
â ñîâðåìåííîé àíãëî-àìåðèêàíñêîé èñòîðèîãðàôèè, [â:] Ãðàæäàíèí, ñîëäàò, ó÷åíûé. Âîñïîìèíàíèÿ
è èññëåäîâàíèÿ. Ïàìÿòè À.È. Çåâåëåâà, Ìîñêâà 2007, ñ. 268269. Â.È. Áàêóëèí öèòèðóåò
Ì.È. Âîåéêîâà, êîòîðûé, ïî åãî ìíåíèþ, óäà÷íî îïðåäåëèë ïîëîæåíèå ìåíüøåâèçìà ïîñëå 1917 ã. Âîåéêîâ
ïèñàë: «Â 1917 ã. Â.È. Ëåíèí ñòîëêíóëñÿ ñ äèëåììîé: áðàòü âëàñòü ðàíî è íå áðàòü íåëüçÿ. ×åãî áû
ñòîèëà ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè äâóõ äåñÿòêîâ ëåò áîðåòñÿ çà âëàñòü, è êîãäà
ýòà ñàìà âëàñòü ïàäàåò ê å¸ íîãàì, ýòó âëàñòü íå áåðåò. Ýòî áûë áû ñìåðòåëüíûé ïðèãîâîð ïàðòèè êàê
ñåðüåçíîé ïîëèòè÷åñêîé ñèëå. Ýòî, ñîáñòâåííî, ïðîèçîøëî ñ ïàðòèåé ìåíüøåâèêîâ, îò êîòîðîé ïîñëå
1917 ãîäà îñòàëàñü ëèøü íåìíîãî÷èñëåííàÿ ãðóïïà èíòåëëåêòóàëîâ» (Â.È. Áàêóëèí, Ìåæäó äîãìîé,
èëëþçèåé è ðåàëüíîñòüþ: ìåíüøåâèçì â 1917 ãîäó, «Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ» 2004, ¹ 1, ñ. 81).
2 Þ. Äåíèêå, Ìåíüøåâèêè â 1917 ãîäó, [â:] Ìåíüøåâèêè, Benson 1988, ñ. 3536.
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ïàðòèé. Îñîáåííîñòü îòíîøåíèÿ ê íèì áîëüøåâèêîâ áàçèðîâàëàñü íà ÿâíîé
êîíêóðåíöèè ïî ñòåïåíè âëèÿíèÿ ñðåäè ðàáî÷èõ. Åùå ñîâñåì íåäàâíî îíè áûëè
ôðàêöèÿìè â åäèíîé ÐÑÄÐÏ è â ñâîèõ ïðîãðàììíûõ ïîñòðîåíèÿõ îïèðàëèñü íà
ìàðêñèçì è áåñïðåäåëüíóþ âåðó â ñèëó ïðîëåòàðèàòà èçìåíèòü ìèð ê ëó÷øåìó.
Îïóáëèêîâàííûå äîêóìåíòû î äåÿòåëüíîñòè ìåíüøåâèêîâ â ïåðâûå ãîäû
áîëüøåâèñòñêîãî ïðàâëåíèÿ, èõ âîñïîìèíàíèÿ íå ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü îá èõ
îòñóòñòâèè â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû â òî âðåìÿ 3 . Ìåíüøåâèêè íå
ñòðàøèëèñü ñòàòü ïðàâÿùåé ïàðòèåé â Ðîññèè. Îíè âîçãëàâèëè âëàñòü
â Ãðóçèíñêîé äåìîêðàòè÷åñêîé ðåñïóáëèêå â 19181921 ãã. Ìåíüøåâèêè áûëè
÷àñòüþ ìèðîâîé ñîöèàë-äåìîêðàòèè, à ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî îáúåäèíåíèÿ äî ñèõ
ïîð ðåãóëÿðíî áåðóò íà ñåáÿ ðóêîâîäñòâî ïðàâèòåëüñòâàìè ìíîãèõ ñòðàí ìèðà.
Â Ðîññèè 1917 ã. îáñòîÿòåëüñòâà áûëè ïðîòèâ íèõ è ê âëàñòè ïðèøëè ðàäèêàëûáîëüøåâèêè.
Èçâåñòíî, ÷òî ìåíüøåâèêè íå áûëè åäèíû â ñâîåì îòíîøåíèè ê áîëüøåâèñòñêèì âëàñòÿì. Ìàðòîâ â äåêàáðå 1919 ã. îïðåäåëÿë ñâîþ ïîçèöèþ òàê:
«Áîðÿñü çà äåéñòâèòåëüíûå è ïîñòîÿííûå èíòåðåñû ïðîëåòàðèàòà ïðîòèâ
óòîïè÷åñêîãî è àíòèäåìîêðàòè÷åñêîãî êîììóíèçìà, ìû íå ñõîäèì ñ îáùåé äëÿ
íàñ ñ íèì ïî÷âû ðåâîëþöèè, è â áîðüáå ñ ãðîçÿùèìè ðåâîëþöèè â öåëîì
êëàññîâûìè âðàãàìè ïðîëåòàðèàòà ìû ãîòîâû çàùèùàòü ñàìîå áîëüøåâèñòñêóþ
ðåâîëþöèþ òàì è òîãäà, ãäå è êîãäà èñòîðèÿ âðó÷èëà åé ìèññèþ ñäåðæèâàòü
íàïîð ìèðîâîé êîíòððåâîëþöèè» 4. Öåðåòåëè áûë íå ñîãëàñåí ñ ïîçèöèåé
Ìàðòîâà, êîòîðóþ òîãäà âñåöåëî ðàçäåëÿë Äàí. Â ïèñüìå ê Ï.Á. Àêñåëüðîäó
29 îêòÿáðÿ 1920 ã. Öåðåòåëè îòìå÷àë, ÷òî åãî íå óäîâëåòâîðèëà ðå÷ü Ìàðòîâà
â Ãàëëå, «èáî ðÿäîì ñî ñìåëûìè îáëè÷åíèÿìè áîëüøåâèêîâ â íåé ñòîëüêî
ýêèâîêîâ, ñòîëüêî ñàìîîïðàâäàíèé, êàê áû èçâèíåíèé çà îïïîçèöèþ, ÷èíèìóþ
áîëüøåâèêàì «çàùèòíèêàìè ðåâîëþöèè ïðîòèâ èìïåðèàëèçìà», ÷òî íåâîçìîæíî
óëîâèòü ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ Ìàðòîâà è ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì çàÿâëåíèå
åâðîïåéöåâ, áîëåå èëè ìåíåå äîáðîñîâåñòíûõ, ïðèñìàòðèâàþùèõñÿ ê ïîëèòè÷åñêèì
ñîáûòèÿì â Ðîññèè: «Â Ðîññèè åñòü îïðåäåëåííàÿ ïîëèòèêà áîëüøåâèêîâ,
è áîëüøå íèêàêîé, ñêîëüêî-íèáóäü îïðåäåëåííîé ïîëèòè÷åñêîé ëèíèè â ñðåäå
ñîöèàëèñòîâ íå âèäíî». ß ñîãëàñåí ñ Âàìè, ÷òî â ñìûñëå ëè÷íîì Þ.Î. è äðóãèå
ïðîÿâëÿþò â áîðüáå ñ áîëüøåâèçìîì ïðÿìî ãåðîéñêóþ ñìåëîñòü è ñàìîîòâåðæåíèå,
íî â ñìûñëå ïîëèòè÷åñêîì èõ îïïîçèöèÿ ÷ðåçâû÷àéíî äâîéñòâåííà, íåñìåëà
è ïîòîìó áåñïëîäíà»5.
Ñòîðîííèêè Ìàðòîâà îöåíèëè åãî ðå÷ü, â îòëè÷èå îò Öåðåòåëè,
ïîëîæèòåëüíî. Ïî ìíåíèþ Ð.À. Àáðàìîâè÷à, ðå÷ü, íàïèñàííóþ Ìàðòîâûì, èç-çà
3
4

Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, Ìîñêâà 1999 è äð.
Þ.Î. Ìàðòîâ, Èçáðàííîå, Ìîñêâà 2000, ñ. 392. Ô.È. Äàí, âûñòóïàÿ 18 ìàðòà 1930 ã. â îäíîì èç
çàëîâ Ëàòèíñêîãî êâàðòàëà â Ïàðèæå ñ äîêëàäîì Ñóäîðîãè äèêòàòóðû, îòìå÷àë: «Ìû, ìåíüøåâèêè,
èìåííî è ïîääåðæèâàëè áîëüøåâèñòñêóþ âëàñòü â å¸ áîðüáå ñ áåëûì äâèæåíèåì, ïîòîìó ÷òî îíà
çàùèùàëà èíòåðåñû òðóäÿùèõñÿ» (HIA. Boris Nicolaevsky collection, box 662, fol. 4, ser. 279).
5 Ìåíüøåâèêè â 19191920 ãã., Ìîñêâà 2000, ñ. 718. Ñì.: Þ. Ìàðòîâ, Áîëüøåâèçì â Ðîññèè
è â Èíòåðíàöèîíàëå. Ðå÷ü, ïðîèçíåñåííàÿ íà ñúåçäå Íåçàâèñèìîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ãåðìàíèè
â Ãàëëå 15 îêòÿáðÿ 1920 ã., Áåðëèí 1923.

×åòâåðòûé ÷ðåçâû÷àéíûé âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ. Áðåñòñêèé ìèð
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åãî áîëåçíè ãîðëà, ïðî÷èòàë íà íåìåöêîì ÿçûêå À.Øòåéí. È îíà ïðîèçâåëà
áîëüøîå âïå÷àòëåíèå ñâîåé èñêðåííîñòüþ. Ðàññêàç Ìàðòîâà «î òîé ïîëèòèêå
ïîäàâëåíèÿ âñÿêîãî ñâîáîäíîãî ìíåíèÿ â ñîâåòñêîé Ðîññèè è åãî îïèñàíèå òåõ
ïðåñëåäîâàíèé, êîòîðûì ïîäâåðãàåòñÿ â ñîâåòñêîé Ðîññèè ðîññèéñêàÿ ñîöèàëäåìîêðàòèÿ, ãëóáîêî ïîòðÿñëè ÷àñòü äåëåãàòîâ»6.
Â ãîäû ãðàæäàíñêîé âîéíû ãîëî ñ ìåíüøåâèêîâ àêòèâíî çâó÷àë
íà Âñåðîññèéñêèõ ñúåçäàõ Ñîâåòîâ, ïðîôñîþçíûõ êîíôåðåíöèÿõ, çàñåäàíèÿõ
ôàáðè÷íî-çàâîäñêèõ êîìèòåòîâ, ñî ñòðàíèö ÷àñòî ïåðåèìåíîâàííûõ ãàçåò
è æóðíàëîâ, èçäàâàåìûõ êíèã è ëèñòîâîê. Îñîáåííî ýòî ïðîÿâëÿëîñü âî âðåìÿ
ðåøåíèé íàèáîëåå âàæíûõ äëÿ ñòðàíû âîïðîñîâ. Îäíèì èç òàêèõ áûëî
çàêëþ÷åíèå ñåïàðàòíîãî ìèðà ñ Ãåðìàíèåé 3 ìàðòà 1918 ã. Èñòîðèÿ Áðåñòñêîãî
ìèðíîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ñîâåòñêîé Ðîññèåé è Ãåðìàíèåé íàøëà ñâîå
îòðàæåíèå âî ìíîãèõ èññëåäîâàíèÿõ. Â íèõ ïðîäîëæàåò óòâåðæäàòüñÿ âûâîä
ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè, ÷òî ó Ëåíèíà íå áûëî èíîãî âûõîäà èç ñîçäàâøåãîñÿ
òîãäà ïîëîæåíèÿ, êàê çàêëþ÷èòü ìèð7. Â ñîâðåìåííûõ îáùèõ èñòîðè÷åñêèõ
ðàáîòàõ î Áðåñòñêîì ìèðå ìåíüøåâèêè â êà÷åñòâå ïðîòèâíèêîâ çàêëþ÷åíèÿ
ñåïàðàòíîãî ìèðà ñ Ãåðìàíèåé ðåäêî óïîìèíàþòñÿ. Òàêîâûìè íàçûâàþòñÿ ëèøü
«ëåâûå êîììóíèñòû» âî ãëàâå ñ Áóõàðèíûì è ëåâûå ýñåðû8. Ëåíèí ñðåäè ñâîèõ
ïðîòèâíèêîâ íàçûâàë è ìåíüøåâèêîâ9.
6 Ð. Àáðàìîâè÷, Ìåíüøåâèêè è ñîöèàëèñòè÷åñêèé Èíòåðíàöèîíàë (19181940 ãîäû), [â:]
Ìåíüøåâèêè, ñ. 267.
7 Ñì.: À.Î. ×óáàðüÿí, Áðåñòñêèé ìèð, Ìîñêâà 1964; îí æå, Ê èñòîðèè Áðåñòñêîãî ìèðà 1918 ã.;
À.Â. Èãíàòüåâ, Áûëà ëè àëüòåðíàòèâà Áðåñòó? [â:] Ýòîò ïðîòèâîðå÷èâûé ÕÕ âåê. Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ àêàäåìèêà ÐÀÍ Þ.À.Ïîëÿêîâà, Ìîñêâà 2001, ñ. 131142, 143151; ß.À. Áóòàêîâ, Áðåñòñêèé
ìèð. Ëîâóøêà Ëåíèíà äëÿ êàéçåðîâñêîé Ãåðìàíèè, Ìîñêâà 2012, ñ. 302309; è äð.
8 Â.Á. Ìèðîíîâ ïèøåò î âíóøèòåëüíîé îïïîçèöèè â áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè ëåíèíñêîìó
ïðåäëîæåíèþ çàêëþ÷åíèÿ ìèðà. Ïðîòèâ ïðåäëîæåíèÿ Ëåíèíà âûñòóïèëè ïåòåðáóðãñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
è ìîñêîâñêîå îáëàñòíîå áþðî, ëåâûå êîììóíèñòû è ëåâûå ýñåðû (Â.Á. Ìèðîíîâ, Âåëèêàÿ ðóññêàÿ
ðåâîëþöèÿ, Ìîñêâà 2011, ñ. 8384). Èñòîðèêè ïèøóò î ãëóáîêîì âíóòðèïàðòèéíîì êðèçèñå
áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè â ñâÿçè ñ îáñóæäåíèåì ýòîãî âîïðîñà, êîãäà Ëåíèí óãðîæàë îòñòàâêîé â ñëó÷àå
íåïðèíÿòèÿ åãî ïðåäëîæåíèÿ. Ã.È. Ëîìîâ (Îïïîêîâ, 18881938), áîëüøåâèê ñ 1903 ã., çàÿâèë íà
çàñåäàíèè ÖÊ áîëüøåâèêîâ 23 ôåâðàëÿ 1918 ã: «Åñëè Ëåíèí ãðîçèò îòñòàâêîé, òî íàïðàñíî ïóãàþòñÿ.
Íàäî áðàòü âëàñòü áåç Â.È. [Ëåíèíà]». Òðîöêèé íà çàñåäàíèè ÖÊ ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå Ëåíèíà
î çàêëþ÷åíèè ìèðà ñ Ãåðìàíèåé. Ñì. Ïðîòîêîëû Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ÐÑÄÐÏ(á). Àâãóñò 1917
 ôåâðàëü 1918, Ìîñêâà 1958, ñ. 204, 213214. Ïîäðîáíåå î äèñêóññèÿõ â áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè
î çàêëþ÷åíèè Áðåñòñêîãî ìèðà ñì.: À. Ðàáèíîâè÷, Áîëüøåâèêè ó âëàñòè. Ïåðâûé ãîä ñîâåòñêîé ýïîõè
â Ïåòðîãðàäå, Ìîñêâà 2007, ñ. 205313; À.Â. Øóáèí, Áðåñòñêèé ìèð: ðàçäâîåíèå ñòðàòåãèè, [â:]
Ãåðìàíèÿ è Ðîññèÿ â ñóäüáå èñòîðèêà. Ñá. ñòàòåé ïîñâÿùåííûé 90-ëåòèþ ß.Ñ. Äðàáêèíà, Ìîñêâà
2008, ñ. 143168; Ï.Â. Ìàêàðåíêî, Áîëüøåâèêè è Áðåñòñêèé ìèð, «Âîïðîñû èñòîðèè» 2010, ¹ 3, ñ. 321;
è äð. Ðóêîâîäñòâî ïàðòèè ëåâûõ ýñåðîâ âûñòóïèëî ïðîòèâ ïîäïèñàíèÿ Áðåñòñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà
è â çíàê ïðîòåñòà å¸ ïðåäñòàâèòåëè âûøëè èç ñîñòàâà ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ñì. Ïàðòèÿ ëåâûõ
ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, Ìîñêâà 2000, ò. 1, ñ. 180183;
Þ.Ã. Ôåëüøòèíñêèé, Áðåñòñêèé ìèð. Î÷åðê ïåðâûé. Îêòÿáðü 1917  íîÿáðü 1918, Ìîñêâà 1992,
ñ. 253314; ß.Â. Ëåîíòüåâ, «Ñêèôû» ðóññêîé ðåâîëþöèè. Ïàðòèÿ ëåâûõ ýñåðîâ è å¸ ëèòåðàòóðíûå
ïîïóò÷èêè, Ìîñêâà 2007, ñ. 6368. Ïðàâûå ýñåðû ðàññìàòðèâàëè Áðåñòñêèé ìèð, êàê «êàïèòóëÿöèþ
Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ïåðåä ïðàâèòåëüñòâàìè Áåðëèíà è Âåíû» è âûñòóïàëè çà ïðîäîëæåíèå
âîéíû ñ Ãåðìàíèåé (Ïàðòèÿ ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, Ìîñêâà 2000,
ò. 3, ÷. 2, ñ. 333335; È. Ìèõóòèíà, Óêðàèíñêèé Áðåñòñêèé ìèð: ïóòü âûõîäà Ðîññèè èç ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû è àíàòîìèÿ êîíôëèêòà ìåæäó Ñîâíàðêîìîì ÐÑÔÑÐ è ïðàâèòåëüñòâîì Óêðàèíñêîé
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Äåéñòâèòåëüíî, ïðîáëåìû âîéíû è ìèðà áûëè â òî âðåìÿ îäíèì èç íàèáîëåå
îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ â ìåíüøåâèñòñêèõ îðãàíèçàöèÿõ. Îïóáëèêîâàííûå
äîêóìåíòû, âîñïîìèíàíèÿ ìåíüøåâèêîâ, èññëåäîâàíèÿ ïî èñòîðèè ÐÑÄÐÏ(î)
ñâèäåòåëüñòâóþò îá ýòîì10. Â íèõ ñîäåðæàòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå äàííûå îá
öåíòðàëüíîé ðàäû, Ìîñêâà 2007; è äð.). Ñîâíàðêîì òîãäà ïîêèíóëà è ÷ëåí ÖÊ ÐÑÄÐÏ(á), íàðêîì
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèçðåíèÿ À.Ì. Êîëëîíòàé (18721952). Ñ íåé áûë ñîëèäàðåí è å¸ ìóæ, ÷ëåí
êîìèòåòà ïî âîåííûì è ìîðñêèì äåëàì Ñîâíàðêîìà Ï.Å. Äûáåíêî (18891938) (Ç. Øåéíèñ, Ñòðàíèöû
æèçíè Êîëëîíòàé, «Íîâûé ìèð» 1982, ¹ 4, ñ. 202203). Ä.Á. Ðÿçàíîâ â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ
çàêëþ÷åíèÿ Áðåñòñêîãî ìèðà çàÿâèë î âûõîäå èç áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû è îòêàçà îò áðåñòñêèõ ñîãëàøåíèé îí ñíîâà ñòàë â ðÿäû ÐÊÏ(á) (ß.Ã. Ðîêèòÿíñêèé,
Ãóìàíèñò îêòÿáðüñêîé ýïîõè: àêàäåìèê Ä.Á. Ðÿçàíîâ. Ñîöèàë-äåìîêðàò, ïðàâîçàùèòíèê, ó÷åíûé,
Ìîñêâà 2009, ñ. 282283). Ïðîòèâíèöåé çàêëþ÷åíèÿ Áðåñòñêîãî ìèðà âûñòóïèëà Ð. Ëþêñåìáóðã,
îáúÿâèâ åãî «ðóññêîé òðàãåäèåé». Ñì. Ðîçà Ëþêñåìáóðã. Àêòóàëüíûå àñïåêòû ïîëèòè÷åñêîé è íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè, Ìîñêâà 2004, ñ. 194200. Ç.Í. Ãèïïèóñ (18691945) çàïèñàëà 11 ôåâðàëÿ 1918 ã.
â äíåâíèêå: «Ïîõàáíåéøèé èç ìèðîâ áóäåò ïîäïèñàí. Ýòèì ïîêóïàåòñÿ îòñðî÷êà [...] ñâåðæåíèÿ
áîëüøåâèêîâ» (Ç. Ãèïïèóñ, Äíåâíèêè, Ìîñêâà 1999, ò. 2, ñ. 80). Ïîäîáíûõ çàÿâëåíèé îáùåñòâåííûõ
è ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé òîãäà áûëî ìíîæåñòâî.
Ó÷àñòíèêè äåëåãàöèé ñòîðîí ïî âûðàáîòêå óñëîâèé ñåïàðàòíîãî ìèðà â ìåìóàðàõ îïðàâäûâàëè
ñâîè äåéñòâèÿ. Òðîöêèé ñ÷èòàë, ÷òî ïðè ïîäïèñàíèè ìèðà âûïîëíÿë ïîðó÷åíèå ÖÊ è äîãîâîðåííîñòè
ñ Ëåíèíûì è ïðèçíàâàë íàñòîé÷èâîñòü âîæäÿ ïðè ïîäïèñàíèè äîãîâîðà ïðàâèëüíûì (Ë.Ä. Òðîöêèé, Ìîÿ
æèçíü. Îïûò àâòîáèîãðàôèè, Áåðëèí 1930, ÷. 2, ñ. 86123; îí æå, Î Ëåíèíå. Ìàòåðèàëû äëÿ áèîãðàôà,
Ìîñêâà 2005, ñ. 6372). Î ðîëè Òðîöêîãî âî âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ Áðåñòñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà ñì.:
À.Â. Ïàíöîâ, Ë.Ä. Òðîöêèé, «Âîïðîñû èñòîðèè» 1990, ¹ 5, ñ. 7577; Ä.À. Âîëêîãîíîâ, Òðîöêèé.
Ïîëèòè÷åñêèé ïîðòðåò, Ìîñêâà 1992, êí. 1, ñ. 176206; È. Äîé÷åð, Òðîöêèé. Âîîðóæåííûé ïðîðîê. 1879
1921, Ìîñêâà 2006, ñ. 351403; Þ.Â. Åìåëüÿíîâ, Òðîöêèé. Ìèôû è ëåãåíäû, Ìîñêâà 2013,
ñ. 162183; è äð. Ïðåäñòàâèòåëè Ãåðìàíèè è Àâñòðî-Âåíãðèè íà ìèðíûõ ïåðåãîâîðàõ ãåíåðàë
Ì. Ãîôìàí è Î. ×åðíèí ñ÷èòàëè, ÷òî ìèð ñ íèìè ïîìîã áîëüøåâèêàì óäåðæàòü âëàñòü (Ì. Ãîôìàí, Çàïèñêè
è äíåâíèêè. 19141918, Ëåíèíãðàä 1929, ñ. 114; Î. ×åðíèí, Â äíè ìèðîâîé âîéíû: ìåìóàðû ìèíèñòðà
èíîñòðàííûõ äåë Àâñòðî-Âåíãðèè. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2005, ñ. 249). Ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí, âîåâàâøèõ
â òî âðåìÿ ñ Ãåðìàíèåé, âûñòóïèëè ñ îñóæäåíèåì ìèðíîãî Áðåñòñêîãî äîãîâîðà. Àìåðèêàíñêèé ïîñîë
â Ðîññèè Ä. Ôðåíñèñ òâåðäî çàÿâëÿë: «Ìû íå ïðèçíàåì Áðåñò-Ëèòîâñêèé ìèð» (D. Francis, Russia from
the American Embassy, New York 1921, ñ. 239). Àíãëèéñêèé ïîñîë Ä. Áüþêåíåí áûë áîëåå îáúåêòèâåí,
êîãäà ïèñàë: «ß âñåãäà ñòðåìèëñÿ óäåðæàòü Ðîññèþ â âîéíå, íî íåëüçÿ çàñòàâèòü èñòîùåííóþ íàöèþ
ñðàæàòüñÿ âîïðåêè å¸ ñîáñòâåííîé âîëè» (Ä. Áüþêåíåí, Ìîÿ ìèññèÿ â Ðîññèè. Âîñïîìèíàíèÿ àíãëèéñêîãî
äèïëîìàòà. 19101818, Ìîñêâà 2006, ñ. 366). Àìåðèêàíñêèé èñòîðèê Ä. Êåííàí óâèäåë â çàêëþ÷åíèè
Áðåñòñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà «ðåàëèçì Ëåíèíà», êîòîðûé ñïàñ ñîâåòñêèé ñòðîé îò ðàçãðîìà» (D. Kennan,
Russia leaves the war, Princeton 1956, ñ. 8). Ð. Ïàéïñ çàìåòèë, ÷òî âíåøíÿÿ ïîëèòèêà áîëüøåâèêîâ â òî
âðåìÿ îçíà÷àëà èõ ãîòîâíîñòü ïîéòè íà ëþáûå óñòóïêè ïðîòèâíèêó, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ
âëàñòü â ñòðàíå (Ð. Ïàéïñ, Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ, Ìîñêâà 1994, ÷. 2, ñ. 280281). À. Óëàì çàùèùàë òîæå
ìíåíèå: Ëåíèí áûë «ãîòîâ ïðèíÿòü ëþáûå ãåðìàíñêèå óñëîâèÿ, íî íèêîãäà íå ñîãëàñèòñÿ íà óòðàòó ñîâåòñêîé
âëàñòè» (À.Á. Óëàì, Áîëüøåâèêè. Ïðè÷èíû è ïîñëåäñòâèÿ ïåðåâîðîòà 1917 ãîäà, Ìîñêâà 2004, ñ. 369).
Ðàòèôèêàöèÿ Áðåñòñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà íà ñúåçäå Ñîâåòîâ óñêîðèëà èíòåðâåíöèþ â Ðîññèþ å¸ áûâøèõ
ñîþçíèêîâ ïî âîéíå. Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî îêàçàëîñü âïëîòü äî íà÷àëà 1921 ã. â äèïëîìàòè÷åñêîé
èçîëÿöèè. Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì.: Í.Å. Áûñòðîâà, Èç èñòîðèè äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñîâåòñêîé
Ðîññèè. 19171918 ãîäû, «Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ» 2012, ¹ 5, ñ. 131137.
9 Òðîöêèé âñïîìèíàë ðàññêàç Ëåíèíà î âñòðå÷å ñ äåëåãàöèåé ðàáî÷èõ, êîòîðûå óïðåêíóëè
â çàùèòå êàïèòàëèñòîâ. Ëåíèí ãîâîðèë, ÷òî «ðàñòåðÿëñÿ, íå çíàÿ, ÷òî îòâåòèòü. Åñëè ýòî  íå çëîñòíûé
òèï, íå ìåíüøåâèê, òî ýòî  òðåâîæíûé ñèìïòîì» (Ë.Ä. Òðîöêèé, Î Ëåíèíå. Ìàòåðèàëû äëÿ
áèîãðàôà, ñ. 91).
10 Ñì.: Ìåíüøåâèêè â ñîâåòñêîé Ðîññèè. Ñá. äîêóìåíòîâ, Êàçàíü 1998, ñ. 2325; Ìåíüøåâèêè
â 1918 ãîäó, ñ. 216217, 229, 274280, è äð.; Ä. Äàëèí, Ìåíüøåâèçì â ïåðèîä ñîâåòñêîé âëàñòè, [â:]
Ìåíüøåâèêè, ñ. 143146, 159162; Á.È. Íèêîëàåâñêèé, ÐÑÄÐÏ (ìåíüøåâèêè) çà âðåìÿ ñ äåêàáðÿ 1917
ïî èþëü 1918, [â:] Ìåíüøåâèêè ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, ñ. 419; È. Ãåòöëåð, Ìàðòîâ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1998, ñ. 245246; Ñ.Â. Òþòþêèí, Ìåíüøåâèçì: ñòðàíèöû èñòîðèè, ñ. 473476; è äð.
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îòðèöàòåëüíîì îòíîøåíèè ìåíüøåâèêîâ ê çàêëþ÷åíèþ ñåïàðàòíîãî ìèðà.
Ïðàâûå è ëåâûå ìåíüøåâèêè ïî ýòîìó âîïðîñó áûëè åäèíû. 22 ôåâðàëÿ 1918 ã.
ïî äîêëàäó Ìàðòîâà áûëà ïðèíÿòà ðåçîëþöèÿ ÖÊ ÐÑÄÐÏ(î), â êîòîðîé
îòìå÷àëîñü, ÷òî âëàñòü «â ñâîåì ñëåïîì ñòðåìëåíèè óäåðæàòü â ñâîèõ ðóêàõ
ãîñïîäñòâî íàä ñòðàíîé [...] êàïèòóëèðîâàëà ïåðåä ãåðìàíñêèì èìïåðèàëèçìîì».
Ðåçîëþöèÿ ïðèçûâàëà ê âîçîáíîâëåíèþ ðàáîòû Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ,
ñîçäàíèþ áîåñïîñîáíîé àðìèè, ñîçûâó ìåæäóíàðîäíîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè è çàêëþ÷åíèþ âñåîáùåãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ìèðà. Òîãäà æå
ìåíüøåâèêè-îáîðîíöû èç ïåòðîãðàäñêîãî êîìèòåòà ïðàâûõ ìåíüøåâèêîâ òàêæå
ïîòðåáîâàëè íå ïðèçíàâàòü ñåïàðàòíîãî ìèðà, çàÿâèâ î âàæíîñòè «îðèåíòàöèè
â ñòîðîíó àíãëî-ôðàíöóçñêîé êîàëèöèè, êàê íàèìåíåå îïàñíîé äëÿ ìåæäóíàðîäíîãî ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ»11.
24 ôåâðàëÿ â 3 ÷àñà íî÷è â ñâÿçè ñ óëüòèìàòóìîì ãåðìàíñêèõ âîåííûõ
ñîñòîÿëîñü ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ÂÖÈÊ. Ëåíèí ïåðåä ýòèì çàñåäàíèåì óáåæäàë
÷ëåíîâ ÖÊ ÐÑÄÐÏ(á) è ôðàêöèè áîëüøåâèêîâ è ëåâûõ ýñåðîâ ÂÖÈÊ
â íåîáõîäèìîñòè ïîäïèñàòü ìèðíîå ñîãëàøåíèå íà ãåðìàíñêèõ óñëîâèÿõ. Îí
ãîâîðèë î òîì, ÷òî äëÿ ðåâîëþöèîííîé âîéíû íåò àðìèè, ÷òî â Ðîññèè èäåò
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, íî å¸ íåò â Ãåðìàíèè, ÷òî íå ïîäïèñàíèå ìèðíîãî äîãîâîðà
îçíà÷àåò «ñìåðòíûé ïðèãîâîð ñîâåòñêîé âëàñòè ÷åðåç òðè íåäåëè». Íà çàñåäàíèè
ÂÖÈÊ ïðîòèâ ïîäïèñàíèÿ ìèðíîãî äîãîâîðà âûñòóïèëè Þ.Î. Ìàðòîâ îò

11 Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 274277. Ðåøèòåëüíîñòü è îïðåäåëåííàÿ íåðâîçíîñòü
ìåíüøåâèñòñêèõ ðåøåíèé áûëà îáóñëîâëåíà íà÷àâøèìñÿ 18 ôåâðàëÿ 1918 ã. ãåðìàíñêèì
íàñòóïëåíèåì, íå âñòðå÷àþùèì êàêîãî-ëèáî àêòèâíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Ëåíèí áûë çà çàêëþ÷åíèå ìèðà
íà ëþáûõ óñëîâèÿõ, êðîìå îòêàçà îò âëàñòè â ñòðàíå. Åìó âîçðàæàëè ëåâûå êîììóíèñòû, ëåâûå ýñåðû,
à òàêæå ìåíüøåâèêè, ïðàâûå ýñåðû, ñòîðîííèêè ðàçâÿçûâàíèÿ ìèðîâîé ðåâîëþöèè, òå, êòî ñ÷èòàë
âàæíûì âûïîëíåíèå Ðîññèåé ñîþçíè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ. Íàñòóïëåíèå ãåðìàíñêèõ âîéñê íà
Ïåòðîãðàä âûçâàëî îïðåäåëåííóþ ïàíèêó âëàñòåé. Â ãîðîäå ñòàëè ôîðìèðîâàòüñÿ îòðÿäû
ðåâîëþöèîííîé îáîðîíû, Òðîöêèé îáðàòèëñÿ ê ïîñîëüñòâàì áûâøèõ ñîþçíèêîâ Ðîññèè ïî ó÷àñòèþ
â âîéíå, ñ ïðåäëîæåíèåì ïîìî÷ü Ñîâåòàì óäåðæàòüñÿ ó âëàñòè. Îäíàêî, åãî ïðåäëîæåíèå íå áûëî
îäîáðåíî â ÖÊ ïàðòèè áîëüøåâèêîâ. Ãåðìàíñêîå êîìàíäîâàíèå òåì âðåìåíåì ïðåäúÿâèëî óëüòèìàòóì,
äàâ äâîå ñóòîê íà åãî îáäóìûâàíèå. Ñîãëàñíî íîâûì ãåðìàíñêèì óñëîâèÿì ïåðåìèðèÿ Ðîññèÿ òåðÿëà
4% ñâîåé òåððèòîðèè, 26% íàñåëåíèÿ, 37% óðîæàÿ (Ì. Ïàâëîâè÷, Áðåñòñêèé ìèð è óñëîâèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî âîçðîæäåíèÿ Ðîññèè, Ìîñêâà 1918, ñ. 24). Êðîìå òîãî, áîëüøåâèñòñêîå ïðàâèòåëüñòâî
îáÿçûâàëîñü äåìîáèëèçîâàòü àðìèþ è âûïëàòèòü îãðîìíóþ äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ. 23 ôåâðàëÿ ÖÊ
ðåøèë ïðèíÿòü ãåðìàíñêèå óñëîâèÿ è íàçíà÷èë äåëåãàöèþ, êîòîðîé ïðåäñòîÿëî ïîñòàâèòü ñâîè
ïîäïèñè ïîä Áðåñòñêèì äîãîâîðîì. Íèêòî èç ÷ëåíîâ ÖÊ íå õîòåë ýòîãî äåëàòü. Òîãäà ïðèêàçíûì
ïîðÿäêîì ïðåäñåäàòåëåì äåëåãàöèè áûë óòâåðæäåí Ã.ß. Ñîêîëüíèêîâ (Áðèëëèàíò, 18881939), ÷ëåíàìè
 Ë.Ì. Êàðàõàí (Êàðàõàíÿí, 18891937), Ã.È. Ïåòðîâñêèé (18781958), Ã.Â. ×è÷åðèí (18721936).
6 ìàðòà â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå çàñåäàë 7-é ñúåçä ïàðòèè áîëüøåâèêîâ, êîòîðûé îäîáðèë çàêëþ÷åíèå
Áðåñòñêîãî ìèðà (Ë.Ä. Òðîöêèé, Ñî÷., Ìîñêâà  Ëåíèíãðàä 1926, ò. XVII, ñ. 124; È. Äîé÷åð, Òðîöêèé.
Âîîðóæåííûé ïðîðîê, ñ. 390403). Ë.Á. Êàìåíåâ (Ðîçåíôåëüä, 18831936) áûë ïðîòèâ çàêëþ÷åíèÿ
Áðåñòñêîãî äîãîâîðà. Îí áûë ïîñëàí â Àíãëèþ è Ôðàíöèþ äëÿ îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí âûõîäà ñîâåòñêîé
Ðîññèè èç âîéíû è ðåâîëþöèîííîé àãèòàöèè ñðåäè ðàáî÷èõ. Êàìåíåâà àðåñòîâàëè â Ôèíëÿíäèè
è â Ïåòðîãðàä îí âåðíóëñÿ 3 àâãóñòà 1918 ã. (À.È. Ðóïàñîâ, À.Í. ×èñòèêîâ, Ìèññèÿ Ë.Á. Êàìåíåâà
â Çàïàäíóþ Åâðîïó, «Âîïðîñû èñòîðèè» 1998, ¹ 8, ñ. 125131). 13 íîÿáðÿ 1918 ã. ÂÖÈÊ ïîñòàíîâèë
Áðåñò-Ëèòîâñêèé äîãîâîð àííóëèðîâàòü (Ñîâåòñêî-ãåðìàíñêèå îòíîøåíèÿ îò ïåðåãîâîðîâ â Áðåñò-Ëèòîâñêå äî ïîäïèñàíèÿ Ðàïïàëüñêîãî äîãîâîðà, Ìîñêâà 1968, ò. 1, ñ. 679).
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ìåíüøåâèêîâ, Á.Ä. Êàìêîâ  îò ëåâûõ ýñåðîâ, Ì.À. Ëèõà÷  îò ïðàâûõ ýñåðîâ,
÷àñòü áîëüøåâèêîâ â çíàê ïðîòåñòà ïîêèíóëà çàë çàñåäàíèÿ. Çà ïðåäëîæåíèå
Ëåíèíà ïðîãîëîñîâàëî 116 ÷ëåíîâ ÂÖÈÊ, ïðîòèâ  84, âîçäåðæàëîñü  2612.
Ìàðòîâ óòâåðæäàë, ÷òî ïðèíÿòèå ãåðìàíñêèõ ïðåäëîæåíèé îçíà÷àåò
ïîðàæåíèå ðîññèéñêîé ðåâîëþöèè. Ñîãëàñíî Ìàðòîâó, ãåðìàíñêèå óñëîâèÿ
ãàðàíòèðîâàëè ïëåíåíèå ñîâåòñêîé âëàñòè â Ïåòðîãðàäå. Ìàðòîâ ãîâîðèë î äâóõ
âûõîäàõ èç ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ: ñðàæàòüñÿ ñ ãåðìàíñêîé àðìèåé, èëè
óìåðåòü ñ ÷åñòüþ. Îí ïîëàãàë âîçìîæíûì îòñòóïëåíèå âãëóáü ñòðàíû
è îðãàíèçàöèè òàì îáîðîíû, ìîáèëèçóÿ âñå æèçíåííûå ñèëû ðåâîëþöèè.
Ëåíèíñêîå ðåøåíèå î êàïèòóëÿöèè äëÿ Ìàðòîâà âûãëÿäåëî êàòàñòðîôîé13.
Ã.Â. Ïëåõàíîâ ñ÷èòàë Áðåñòñêèé ìèð ïîçîðîì è íåñ÷àñòüåì äëÿ Ðîññèè. «Ëåíèí
âñþ Ðîññèþ îòäàñò, ëèøü áû îñòàâèëè åìó ìàëåíüêèé êëî÷îê çåìëè, õîòÿ áû
Ìîñêîâñêèé óåçä äëÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îïûòà»,  çàìå÷àë îí. Ï.Á. Àêñåëüðîä
ïîëàãàë, ÷òî ïîäïèñàâ ñåïàðàòíûé ìèð ñ Ãåðìàíèåé, áîëüøåâèêè óìåíüøèëè
øàíñû äîñòèæåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêîãî ìèðà. Ïî ìíåíèþ À.Í. Ïîòðåñîâà,
ïîäïèñàíèå ñåïàðàòíîãî äîãîâîðà ñ Ãåðìàíèåé, ñäåëàëî Ðîññèþ «èçìåííèöåé
îáùåãî äåìîêðàòè÷åñêîãî äåëà,.. ïðåäàòåëüíèöåé åâðîïåéñêîé ñâîáîäû». Îí
ñ÷èòàë â òî âðåìÿ îáùåíàöèîíàëüíîé çàäà÷åé åäèíåíèå ñîöèàë-äåìîêðàòèè
â áîðüáå ïðîòèâ áîëüøåâèñòñêîé âëàñòè, êîòîðàÿ âåäåò ê ïîðàáîùåíèþ ñòðàíû
Ãåðìàíèåé. Á.È. Íèêîëàåâñêèé ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ÖÊ ìåíüøåâèêîâ, èçáðàííîå
â äåêàáðå 1917 ã., ñ ñàìîãî íà÷àëà ðåçêî îòðèöàòåëüíî îòíåñëîñü ê ìèðíûì
ïåðåãîâîðàì ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ñ àâñòðî-ãåðìàíñêîé êîàëèöèåé. Òîãäà
ìåíüøåâèêè ñ÷èòàëè ãëàâíîé çàäà÷åé îò÷àÿííóþ, «äî ïîñëåäíåãî èçäûõàíèÿ»
áîðüáó «ïðîòèâ òàêîãî èñõîäà âîéíû, îçíà÷àâøåãî ñìåðòü Ðîññèè è ïðåâðàùåíèÿ
å¸ â êîëîíèþ»14.
Áîðüáà ïîëèòè÷åñêèõ ñèë ñòðàíû â ñâÿçè ñ çàêëþ÷åíèåì ñåïàðàòíîãî ìèðà
ïðèâåëà ê îäíîìó èç ñàìûõ áîëüøèõ êðèçèñîâ ïðàâÿùèõ òîãäà áîëüøåâèñòñêîé
è ëåâîýñåðîâñêîé ïàðòèé. Çà çàêëþ÷åíèå ìèðà âûñòóïàëà ëèøü ÷àñòü
áîëüøåâèêîâ, ëåâûå ýñåðû, ïîääåðæàâøèå Ëåíèíà è åãî ñòîðîííèêîâ
â îêòÿáðüñêèå äíè 1917 ã., òåïåðü áûëè ïðîòèâ. Ýòî îçíà÷àëî êîíñîëèäàöèþ âñåõ
ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ïàðòèé è ëåâûõ êîììóíèñòîâ â ïðîòèâíèêîâ ïîäïèñàíèÿ
îòäåëüíîãî ìèðà. Îíè áûëè çà ïðîäîëæåíèå âîéíû ñ Ãåðìàíèåé, âåðèëè
12 Â.È. Ëåíèí, Ñî÷., Ìîñêâà 1935, ò. XXII, ñ. 277, 608. Ôðàêöèÿ ëåâûõ êîììóíèñòîâ (Áóõàðèí,
È. Àðìàíä, Ã. Áîêèé, À. Êîëëîíòàé, Ì. Ïîêðîâñêèé, Å. Ïðåîáðàæåíñêèé, Ã. Ñàôàðîâ, È. Ñêâîðöîâ-Ñòåïàíîâ, Ì. Óðèöêèé, È. Óíøëèõò è äð.) îðãàíèçàöèîííî îôîðìèëîñü â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ 1918 ã.
Ïðåäñòàâèòåëè ôðàêöèè îòêàçàëèñü âîéòè â ñîñòàâ ÖÊ, èçáðàííîãî íà 7-ì ñúåçäå ïàðòèè áîëüøåâèêîâ.
Ôðàêöèÿ ïðîñóùåñòâîâàëà äî êîíöà ëåòà 1918 ã., êîãäà îðãàíèçàöèîííî ðàñïàëàñü (òàì æå, ñ. 610611).
13 Ñì.: À. Ðàáèíîâè÷, Áîëüøåâèêè ó âëàñòè, ñ. 265266; Â.È. Ãðóáîâ, Ïàñûíêè Îêòÿáðÿ:
óìåðåííàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ îïïîçèöèÿ áîëüøåâèçìó â öåíòðàëüíûõ îðãàíàõ âëàñòè ñîâåòñêîé
Ðîññèè (îêòÿáðü 1917 ã.  èþëü 1918 ã.), Ìîñêâà 2007, ñ. 77.
14 Ñì.: Ä. Øóá, Ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè Ðîññèè (1850-õ  1920-õ ãã.), Íüþ-Éîðê 1969, ñ. 260;
Ñ.Â. Òþòþêèí, Ã.Â. Ïëåõàíîâ. Ñóäüáà ðóññêîãî ìàðêñèñòà, ñ. 361; A. Ascher, Pavål Axelrod and the development of menshevism, Harvard University Press 1972, ñ. 343344; À.Í. Ïîòðåñîâ, Èçáðàííîå, Ìîñêâà 2002,
ñ. 257, 451; Á.È. Íèêîëàåâñêèé, ÐÑÄÐÏ (ìåíüøåâèêè) çà âðåìÿ ñ äåêàáðÿ 1917 ïî èþëü 1918, [â:]
Ìåíüøåâèêè ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Ñá. ñòàòåé è âîñïîìèíàíèé, Benson 1990, ñ. 4, 10.
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â âîçìîæíîñòü ìèðîâîé ðåâîëþöèè è íå ïðèçíàâàëè âîçìîæíîñòè ñòðîèòåëüñòâà
ñîöèàëèçìà â îäíîé, îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíå. Ñîâìåñòíûå âûñòóïëåíèÿ
ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ïàðòèé ïðîòèâ ïëàíà Ëåíèíà î çàêëþ÷åíèè ñåïàðàòíîãî ìèðà
ñ Ãåðìàíèåé, âèäèìî, çàñòàâèëî åãî âñïîìíèòü ñâîé ïðèíöèï ðàçìåæåâàíèÿ
ñ òåìè, êòî íå ðàçäåëÿë åãî òî÷êó çðåíèÿ. Ýòî ñòàëî îäíîé èç ïðè÷èí
ïåðåèìåíîâàíèÿ áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè â ÐÊÏ(á), à â 1919 ã. è ñîçäàíèÿ
îòäåëüíîãî îò ñîöèàë-äåìîêðàòèè Êîììóíèñòè÷åñêîãî Èíòåðíàöèîíàëà.
Íàèáîëåå ÿðêî êîíôëèêò Ëåíèíà ñ ñîöèàëèñòàìè ïðîÿâèëñÿ òîãäà íà IV
÷ðåçâû÷àéíîì ñúåçäå Ñîâåòîâ, ãäå ðåøàëñÿ âîïðîñ î ðàòèôèêàöèè ïîäïèñàííîãî
ñîâåòñêèì ïðàâèòåëüñòâîì Áðåñòñêîãî ìèðà äîãîâîðà ñ Ãåðìàíèåé.
Ñúåçä Ñîâåòîâ ñîáðàëñÿ â Ìîñêâå, êóäà áûëà ïåðåíåñåíà ñòîëèöà ðåñïóáëèêè,
è çàñåäàë ñ 14 ïî íî÷ü íà 16 ìàðòà 1918 ã.15 Ïî óòî÷íåííûì äàííûì, â ðàáîòå ñúåçäà
ó÷àñòâîâàëî íå ìåíåå 1277 äåëåãàòîâ, èç êîòîðûõ 1244 îáëàäàëè ðåøàþùèì
ãîëîñîì è 33  ñîâåùàòåëüíûì. Ñðåäè äåëåãàòîâ ñúåçäà íàõîäèëîñü 856 áîëüøåâèêîâ
è èì ñî÷óâñòâóþùèõ, 292 ëåâûõ ýñåðà, 49 ïðàâûõ ýñåðîâ, 29 ìåíüøåâèêîâ
è äð.16 Çàñåäàíèå ñúåçäà îòêðûë ïðåäñåäàòåëü ÂÖÈÊ ß.Ì. Ñâåðäëîâ. Ïî
ïðåäëîæåíèþ Ìàðòîâà êàæäàÿ ôðàêöèÿ ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü ïîñëàòü ñâîåãî
ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ ðàáîòû â ìàíäàòíîé êîìèññèè17. Íà ñúåçäå îáñóæäàëñÿ
ôàêòè÷åñêè îäèí âîïðîñ èç òðåõ îáîçíà÷åííûõ: î ðàòèôèêàöèè Áðåñòñêîãî
ìèðíîãî äîãîâîðà ñ Ãåðìàíèåé. Ïîëîæåíèÿ î ïåðåíîñå ñòîëèöû ðåñïóáëèêè èç
Ïåòðîãðàäà â Ìîñêâó è âûáîðû íîâîãî ñîñòàâà ÂÖÈÊ çàñëóæèëè íàìíîãî
ìåíüøåãî âíèìàíèÿ äåëåãàòîâ ñúåçäà.
15 Â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè óòâåðæäàëîñü, ÷òî òàéíûé ïåðååçä ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà èç
Ïåòðîãðàäà â Ìîñêâó â íî÷ü íà 10 ìàðòà 1918 ã. ïðîèçîøåë èç-çà îïàñåíèÿ çàõâàòà ñòîëèöû
ãåðìàíñêèìè âîéñêàìè. Íûíå ñòàëè èçâåñòíû è äðóãèå ïðè÷èíû, ïîáóäèâøèå áîëüøåâèñòñêîå
ðóêîâîäñòâî ê ïåðååçäó â Ìîñêâó. 9 ÿíâàðÿ 1918 ã. áîëüøåâèñòñêîå ðóêîâîäñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå
î ïåðåâîäå â Ìîñêâó ÖÊ ïàðòèè, ðåäàêöèè «Ïðàâäû» è íåêîòîðûõ êîìèññàðèàòîâ. Ïîñëå ðàçãîíà
Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è ðàññòðåëà äåìîíñòðàöèè â åãî çàùèòó, â Ïåòðîãðàäå íå óòèõàëî
íåäîâîëüñòâî íîâûìè âëàñòÿìè. Îíî óñèëèâàëîñü â ñâÿçè ñ íåõâàòêîé ïðîäîâîëüñòâèÿ, óâåëè÷åíèÿ
áåçðàáîòèöû è äðóãèõ íåóðÿäèö òîé ïîðû. Íàñåëåíèå Ïåòðîãðàäà ïåðåñòàâàëî áûòü îïîðîé
áîëüøåâèêîâ è ýòî ñòàëî îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ïåðååçäà ðóêîâîäñòâà áîëüøåâèêîâ â Ìîñêâó
(Å. Áåðàð, Ïî÷åìó áîëüøåâèêè ïîêèíóëè Ïåòðîãðàä?  Ìèíóâøåå, Ìîñêâà  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1993,
ò. 14, ñ. 226228, 235237). À. Ðàáèíîâè÷ îáúÿñíÿåò áåãñòâî ñîâåòñêèõ âëàñòåé è ïàðòèéíûõ îðãàíîâ
â Ìîñêâó â ñâÿçè ñ îïàñíîñòüþ áûòü ñìåòåííûìè âîçìóùåííûìè ðàáî÷èìè, îòêàçîì ïåòðîãðàäñêîãî
ãàðíèçîíà çàùèùàòü ãîðîä (À. Ðàáèíîâè÷, Áîëüøåâèêè ó âëàñòè, Ìîñêâà 2007, ñ. 276279, 283288).
13 (26) ôåâðàëÿ 1918 ã. ÖÊ ïàðòèè ìåíüøåâèêîâ ðåêîìåíäîâàë ÷ëåíàì ÖÊ Äàíó, Àáðàìîâè÷ó, Þãîâó
è Òðîÿíîâñêîìó ïåðååõàòü â Ìîñêâó, îáúÿñíÿÿ ýòî âàæíîñòüþ ïîäãîòîâêè IV ñúåçäà Ñîâåòîâ
(Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 231, 233).
16 Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 307; Â.È. Ãðóáîâ, Ïàñûíêè Îêòÿáðÿ..., ñ. 82. Ìåíüøåâèñòñêàÿ
ôðàêöèÿ ñúåçäà âîçìóùàëàñü â çàÿâëåíèè ïðåçèäèóìó ôîðóìà è â ìàíäàòíóþ êîìèññèþ òåì, ÷òî
âìåñòî îáåùàííûõ 35 ãîñòåâûõ áèëåòîâ è îäíîãî äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ìåíüøåâèñòñêîé ïå÷àòè, èì
âûäåëèëè âñåãî 10 áèëåòîâ äëÿ ãîñòåé. ×ëåíû ôðàêöèè óâèäåëè â òàêîé äèñêðèìèíàöèè «ïðîèçâîë,
áåççàêîíèå è áîÿçíü ãëàñíîñòè» âëàñòåé (Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 308309).
17 Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò 4-ãî ÷ðåçâû÷àéíîãî ñúåçäà Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ, ñîëäàòñêèõ,
êðåñòüÿíñêèõ è êàçà÷üèõ äåïóòàòîâ, Ìîñêâà 1920, ñ. 68. Â ïðåçèäèóì ñúåçäà îò ìåíüøåâèêîâ
è ïðàâûõ ýñåðîâ áûë èçáðàí Ë.Ì. Õèí÷óê (18681939), ìåíüøåâèê ñ 1903 ã., â ìàíäàòíóþ êîìèññèþ
 ß.Å. Ëåâèí. Âåðîÿòíî, ýòî áûë Ä.Þ. Ëåâèí (Äàëèí, 18891962), ÷ëåí ÖÊ ÐÑÄÐÏ(î).
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Ñ äîêëàäîì ïî ïåðâîìó âîïðîñó, ïîñëå íåáîëüøîãî èíôîðìàöèîííîãî
ñîîáùåíèÿ çàìåñòèòåëÿ íàðêîìà èíîñòðàííûõ äåë Ã.Â. ×è÷åðèíà18, âûñòóïèë
Ëåíèí. ×è÷åðèí ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ áûëà âûíóæäåíà
ïîäïèñàòü ìèðíîå ñîãëàøåíèå ñ Ãåðìàíèåé: ãåðìàíñêèå âîéñêà íàñòóïàëè,
ðîññèéñêàÿ àðìèÿ áûëà äåìîáèëèçîâàíà. Çàòåì îí ïîäðîáíî îõàðàêòåðèçîâàë
òåððèòîðèàëüíûå ïîòåðè ñòðàíû19 . Çàòåì ñ áîëüøèì äîêëàäîì âûñòóïèë Ëåíèí.
Åãî âûñòóïëåíèå îòëè÷àëîñü äèïëîìàòè÷íîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê ïðîòèâíèêàì
ìèðíîãî äîãîâîðà ñ Ãåðìàíèåé è ñòîðîííèêàì ìèðîâîé ðåâîëþöèè. Ëåíèí
îáúÿñíÿë äåëåãàòàì ñúåçäà, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î ìèðå ñ ãåðìàíñêèìè è àâñòðîâåíãåðñêèìè èìïåðèàëèñòàìè, à ëèøü î ôîðìàëüíîì ñîãëàøåíèè ñ íèìè,
íåîáõîäèìîé ïåðåäûøêå äëÿ ïîäãîòîâêè ðåâîëþöèîííîé âîéíû. Çàñåäàíèå
âòîðîãî äíÿ ñúåçäà îòêðûëîñü âåñüìà ýìîöèîíàëüíûì âûñòóïëåíèåì ëåâîãî
ýñåðà Á.Ä. Êàìêîâà. Ýòî áûë ñîäîêëàä ïðåäñòàâèòåëÿ âòîðîé ïðàâÿùåé ïàðòèè
â ñòðàíå. Ïî ìíåíèþ Êàìêîâà, ïðèíÿòèå Áðåñòñêîãî äîãîâîðà âåëî ê «ïîëíîìó
óäóøåíèþ ðóññêîé ðåâîëþöèè» è ñòàâèëî «êðåñò íà ðóññêîé ðåâîëþöèè êàê
ðåâîëþöèè ñîöèàëèñòè÷åñêîé». Ïîýòîìó îí ïðèçûâàë îòêàçàòüñÿ îò ðàòèôèêàöèè
ýòîãî äîãîâîðà è òðåáîâàë îáúÿñíèòü ëåíèíñêîå îïðàâäàíèå ïðîèñõîäÿùåãî êàê
«ïåðåäûøêó». Äëÿ íåãî ýòî ïîíÿòèå îçíà÷àëî âðåìÿ íåîáõîäèìîå çàõâàò÷èêàì
äëÿ êîëîíèçàöèè òåððèòîðèé, îòîøåäøèõ ê íèì ïî óñëîâèÿì Áðåñòñêîãî
äîãîâîðà. Åãî ïîääåðæàë ÷ëåí ëåâîýñåðîâñêîãî ÖÊ è íàðêîì þñòèöèè
È.Ç. Øòåéíáåðã. Îí ïîëàãàë ïîçîðíûìè â äîêëàäå Ëåíèíà ïðèçûâû
ê «êàïèòóëÿöèè, ñìèðåíèþ è óñòóïêàì» Øòåéíáåðã ïðèçâàë ê äàëüíåéøåé
áîðüáå ñ ãåðìàíñêèìè âîéñêàìè, óâåðÿÿ, ÷òî ìåæäóíàðîäíûé ïðîëåòàðèàò
ïîääåðæèò ñîâåòñêóþ ðåñïóáëèêó20 .
18 Ã.Â. ×è÷åðèí (18721936) ñ 1907 ã.  ìåíüøåâèê, ñ ÿíâàðÿ 1918 ã.  áîëüøåâèê, çàìåñòèòåëü
íàðêîìà èíîñòðàííûõ äåë Òðîöêîãî, ñ 24 ôåâðàëÿ 1918 ã. ãëàâà ñîâåòñêîé äåëåãàöèè íà ïåðåãîâîðàõ
â Áðåñòå, ÷ëåí äåëåãàöèè, ïîäïèñàâøèé ñåïàðàòíûé ìèð ñ Ãåðìàíèåé. Ñ 13 ìàðòà 1918 ã. ×è÷åðèí
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íàðêîìà, ñ 30 ìàÿ 1918 ã. íàðêîì èíîñòðàííûõ äåë ÐÑÔÑÐ, â 19231930 ãã.
 íàðêîì èíîñòðàííûõ äåë ÑÑÑÐ.
19 Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò 4-ãî ñúåçäà Ñîâåòîâ..., ñ. 813. Ïîçæå ×è÷åðèí, âîçâðàùàÿñü
ê ïîäïèñàíèþ Áðåñòñêîãî äîãîâîðà, îòìå÷àë: «Ñîãëàøàÿñü íà òÿæåëûå óñëîâèÿ äîãîâîðà, ñîâåòñêîå
ïðàâèòåëüñòâî íè â êîåì ñëó÷àå íå ñîãëàøàëîñü íà îäíî: íà âìåøàòåëüñòâî Ãåðìàíèè âî âíóòðåííèé
ñòðîé ñîâåòñêîé Ðîññèè, íà êàêèå-ëèáî âíóòðåííèå èçìåíåíèÿ ýòîãî ñòðîÿ» (Ã.Â. ×è÷åðèí, Âíåøíÿÿ
ïîëèòèêà ñîâåòñêîé Ðîññèè çà äâà ãîäà, Ìîñêâà 1920, ñ. 6).
20 Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò 4-ãî ñúåçäà Ñîâåòîâ..., ñ. 1322, 2330, 4043. Ôðàêöèÿ ëåâûõ
ýñåðîâ ÂÖÈÊ â äåêëàðàöèè, ïðèíÿòîé â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé ìèðíîãî äîãîâîðà ñúåçäîì Ñîâåòîâ,
çàÿâèëà, ÷òî ñ÷èòàåò ýòîò äîêóìåíò «îòêàçîì îò ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû, íà÷àâøåéñÿ â Ðîññèè
ñîöèàëüíîé ðåâîëþöèè, è êàïèòóëÿöèåé ïåðåä ìåæäóíàðîäíûì èìïåðèàëèçìîì [...]. Ïàðòèÿ ñ÷èòàåò
ñåáÿ ñâîáîäíîé îò âûïîëíåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà» è îòçûâàåò ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé èç ñîñòàâà
ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Íà II ñúåçäå ïàðòèè ëåâûõ ýñåðîâ, ñîñòîÿâøèìñÿ â Ìîñêâå 1725 àïðåëÿ
1918 ã. áûëà îäîáðåíà ïîçèöèÿ ÖÊ ïàðòèè î íå ïðèçíàíèè Áðåñòñêîãî äîãîâîðà, à òàêæå îòêàç îò ðàáîòû
â Ñîâíàðêîìå. Íî ñ öåëüþ «íàïðàâëÿòü îáùóþ ëèíèþ ñîâåòñêîé ïîëèòèêè» ïðåäëàãàëîñü ó÷àñòâîâàòü
â ðàáîòå öåíòðàëüíûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ ñîâåòñêîé âëàñòè íà ìåíåå îòâåòñòâåííûõ ïîñòàõ (Ïàðòèÿ
ëåâûõ ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, Ìîñêâà 2000, ò. 1, ñ. 182, 457.
Á.Ä. Êàìêîâ (Êàö, 18851938)  ÷ëåí ÖÊ ïàðòèè ëåâûõ ýñåðîâ è ïðåçèäèóìà ÂÖÈÊ. È.Ç. Øòåéíáåðã (1888
1957) íå ñîãëàñèëñÿ ñ ðåøåíèåì ñúåçäà î ðàòèôèêàöèè Áðåñòñêîãî äîãîâîðà, âûøåë èç ñîñòàâà ñîâåòñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà, íàïèñàë áðîøþðó Ïî÷åìó ìû ïðîòèâ Áðåñòñêîãî ìèðà (Ìîñêâà 1918) è âûåõàë â Êóðñê
è Õàðüêîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ, ãîòîâûõ ñðàæàòüñÿ ñ ãåðìàíñêèìè âîéñêàìè.

×åòâåðòûé ÷ðåçâû÷àéíûé âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ. Áðåñòñêèé ìèð
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Ìàðòîâ áûë íà ñúåçäå ïåðâûì äîêëàä÷èêîì, âûñòóïèâøèì îò ÿâíîé
îïïîçèöèè âëàñòÿì  ôðàêöèè ìåíüøåâèêîâ. Îí áûë êàòåãîðè÷åí è ðåçîê
â ñâîèõ ñóæäåíèÿõ. Ìàðòîâ çàÿâèë, ÷òî íå ïîëó÷èë òåêñòà äîãîâîðà è åìó òðóäíî
ñóäèòü î åãî ñîäåðæàíèè, õîòÿ, ïî åãî ìíåíèþ, ïðîèñõîäèò ðàçäåë Ðîññèè,
«ïðîäàæà ðóññêîé ðåâîëþöèè ãåðìàíñêîìó èìïåðèàëèçìó» è îí, ìåíüøåâèêè,
ïðîëåòàðèè çà ýòî ïîçîðíîå ìåðîïðèÿòèå íå õîòÿò è íå áóäóò íåñòè íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè. Ìàðòîâ îò èìåíè ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè ïîòðåáîâàë
íè â êîåì ñëó÷àå íå ðàòèôèöèðîâàòü Áðåñòñêèé äîãîâîð, è ïðåäëîæèë
ïðàâèòåëüñòâó, ïîäïèñàâøåìó ýòîò äîêóìåíò, ñëîæèòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ.
Ð.À. Àáðàìîâè÷ òàêæå áûë ïðîòèâ ðàòèôèêàöèè Áðåñòñêîãî äîãîâîðà. Îí áûë
âîçìóùåí òåì, ÷òî íà ñúåçä áûëè ïðèãëàøåíû ìíîãèå ñòîðîííèêè ëåíèíñêîãî
ïðåäëîæåíèÿ, è íå âèäåë ñìûñëà îáñóæäàòü óæå çàðàíåå ïðèíÿòîå áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ ðåøåíèå. Àáðàìîâè÷ åùå äî íà÷àëà ðàáîòû ñúåçäà, îãëàñèë 24 (11)
ôåâðàëÿ 1918 ã. äåêëàðàöèþ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ôðàêöèè ÂÖÈÊ ïî ïîâîäó
óñëîâèé ñåïàðàòíîãî ìèðà, â êîòîðîé ãîâîðèëîñü, ÷òî èõ ïîäïèñàíèå «îçíà÷àåò
ïîëèòè÷åñêîå ñàìîóáèéñòâî ðîññèéñêîé ðåâîëþöèè». Íà ñúåçäå Ñîâåòîâ
Äóáðîâèí îãëàñèë ìåíüøåâèñòñêóþ ðåçîëþöèþ, â êîòîðîé ïðåäëàãàëîñü
Áðåñòñêèé äîãîâîð íå ðàòèôèöèðîâàòü, Ñîâíàðêîìó ñëîæèòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ,
îðãàíèçîâàòü âñåíàðîäíîå îïîë÷åíèå, ó÷ðåäèòü ñëåäñòâåííóþ êîìèññèþ äëÿ
âûÿñíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðèâåäøèõ ê äåçîðãàíèçàöèè îáîðîíû, ñîçâàòü
Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå «äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äåìîêðàòè÷åñêîé ðåñïóáëèêè
è îðãàíèçàöèè âëàñòè, ïîëüçóþùåéñÿ äîâåðèåì âñåé äåìîêðàòèè, ñïîñîáíîé
îðãàíèçîâàòü âñåíàðîäíóþ îáîðîíó ðåâîëþöèè», ñîçâàòü ìåæäóíàðîäíóþ
ñîöèàëèñòè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ «äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ åäèíñòâà äåéñòâèé
ìåæäóíàðîäíîãî ïðîëåòàðèàòà â áîðüáå çà âñåîáùèé äåìîêðàòè÷åñêèé ìèð»21.
Íà ñúåçäå ìåíüøåâèêîâ ïîääåðæàëè ïðàâûå ýñåðû è ëåâûå êîììóíèñòû. Îò
ôðàêöèè ïðàâûõ ýñåðîâ âûñòóïèë Ì.À. Ëèõà÷. Çà ðåçêóþ êðèòèêó ïîëèòèêè
áîëüøåâèñòñêîé âëàñòè åãî ëèøèëè ñëîâà. Â.Â. Êóéáûøåâ çà÷èòàë äåêëàðàöèþ
ãðóïïû áîëüøåâèêîâ, ïðîòèâíèêîâ çàêëþ÷åíèÿ ìèðà, â êîòîðîé îòâåðãàëèñü
íàïàäêè ìåíüøåâèêîâ è ýñåðîâ íà ñîâåòñêóþ âëàñòü, è ñîäåðæàëèñü ïðèçûâû
ê âåäåíèþ ðåâîëþöèîííîé âîéíû ñ ãåðìàíñêèìè èìïåðèàëèñòàìè. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñúåçäå Ñâåðäëîâ çàÿâèë î ñóùåñòâîâàíèè äâóõ ïðåäëîæåíèé
ïî îáñóæäàåìîìó âîïðîñó è ïðåäëîæèë ïðîâåñòè ãîëîñîâàíèå. Â ðåçóëüòàòå, çà
ðàòèôèêàöèè Áðåñòñêîãî äîãîâîðà ïðîãîëîñîâàëî 784 äåëåãàòà, ïðîòèâ 261,
âîçäåðæàëîñü  11522.
21 Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò 4-ãî ñúåçäà Ñîâåòîâ..., ñ. 3033, 48, 5759; Ìåíüøåâèêè â 1918
ãîäó, ñ. 277, 314316. Ð.À. Àáðàìîâè÷ (Ðåéí, 18801963) ñ 1901 ã. ÷ëåí Áóíäà, ñ 1906 ã.  ìåíüøåâèê,
â 1918 ã.  ÷ëåí ÖÊ ÐÑÄÐÏ (î) è ÂÖÈÊ.
22 Ëèõà÷ ïðî÷èòàë íà ñúåçäå ðåçîëþöèè ôðàêöèè ýñåðîâ (ïðàâûõ è öåíòðà), êîòîðîé äåëåãàòû
ïðèçûâàëèñü îòñòðàíèòü îò âëàñòè ïðàâèòåëüñòâî è ñðî÷íî ñîçâàòü Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå, «êàê
åäèíñòâåííîãî ïðàâîìî÷íîãî îðãàíà ñòðàíû, ñïîñîáíîãî ïðèçâàòü òðóäîâûå ìàññû ê îòïîðó
ãåðìàíñêîìó íàøåñòâèþ è äîâåñòè ðóññêóþ ðåâîëþöèþ äî âñåîáùåãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ìèðà».
ÖÊ ïàðòèè ïðàâûõ ýñåðîâ îáðàòèëîñü êî âñåì íàðîäàì öèâèëèçîâàííîãî ìèðà ñ çàÿâëåíèåì î íå
ïðèçíàíèè Áðåñòñêîãî äîãîâîðà. «Ïàðòèÿ ñ.-ð. ïðåèñïîëíåíà óâåðåííîñòè, ÷òî áîðüáà Ðîññèè ïðîòèâ
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Ñ ïðåäëîæåíèåì î ïåðåíîñå ñòîëèöû ñòðàíû èç Ïåòðîãðàäà â Ìîñêâó
âûñòóïèë Ã.Å. Çèíîâüåâ, íàçâàâøèì ýòîò àêò êðàòêîâðåìåííûì. Åãî ïîääåðæàë
ëåâûé ýñåð Â.À. Êàðåëèí, ïðîòèâ ïðåäëîæåíèÿ Çèíîâüåâà âûñòóïèë
Ä.Á. Ðÿçàíîâ. Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ñòîëèöåé Ðîññèè áûëà íàçâàíà Ìîñêâà.
Çèíîâüåâ çàÿâèë, ÷òî ìåíüøåâèêè è ïðàâûå ýñåðû îòêàçàëèñü çàïèñûâàòüñÿ
â îòðÿäû îáîðîíû Ïåòðîãðàäà îò íàñòóïàþùèõ ãåðìàíñêèõ âîéñê. Ýòî âûñêàçûâàíèå ëèäåðà ïåòðîãðàäñêèõ áîëüøåâèêîâ âûçâàëî ðåçêèé îòêëèê Ìàðòîâà,
çàìåòèâøåãî, ÷òî îò «íàøèõ òîâàðèùåé, æåëàâøèõ çàïèñàòüñÿ â Êðàñíóþ àðìèþ,
òðåáîâàëè [...] ïîäïèñè î ïðèçíàíèè âëàñòè Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
è îòêàçûâàþùèõñÿ ñîâåðøèòü ýòîò àêò ñàìîîïëåâûâàíèÿ â Êðàñíóþ àðìèþ íå
ïðèíèìàëè». Â äåêëàðàöèè ôðàêöèè ìåíüøåâèêîâ î ïåðåíåñåíèå ñòîëèöû èç
Ïåòðîãðàäà â Ìîñêâó ãîâîðèëîñü îá îòñóòñòâèè ïðèíöèïèàëüíûõ âîçðàæåíèé ïî
ýòîìó ïîâîäó, íî çàìå÷àëîñü, ÷òî ñïåøêà, â êîòîðîé ïðîèñõîäèëî ïåðåñåëåíèå
ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, áûëî àêòîì óíèæåíèÿ ïåðåä ãåðìàíñêèì èìïåðèàëèçìîì.
Ñ ïðåäëîæåíèåì î âûáîðàõ íîâîãî ñîñòàâà ÂÖÈÊ âûñòóïèë Â. Âîëîäàðñêèé, îïðåäåëèâ åãî ÷èñëåííîñòü â 200 ÷åëîâåê. Ìåíüøåâèêè Àáðàìîâè÷,
Äàí, Ìàðòîâ, Õèí÷óê (ïîçæå åãî çàìåíèë Ñóõàíîâ) îñòàëèñü ðàáîòàòü âî ÂÖÈÊ
Ñîâåòîâ 4-ãî ñîçûâà, èñïîëüçóÿ ñâîå ïðåáûâàíèå êàê ïîëèòè÷åñêóþ òðèáóíó äëÿ
êðèòèêè áîëüøåâèñòñêîé ïîëèòèêè23.
Â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé Áðåñòñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà ÖÊ ÐÑÄÐÏ îáðàòèëñÿ
ñ ïèñüìîì ê ñâîèì îðãàíèçàöèÿì «×òî íåñåò áîëüøåâèñòñêèé ìèð?». Â ïèñüìå
îòìå÷àëîñü, ÷òî âñå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè ñòðàíû, êðîìå áîëüøåâèñòñêîãî
ðóêîâîäñòâà è åãî ñòîðîííèêîâ, áûëè ïðîòèâ ïîäïèñàíèÿ «ïîçîðíîãî ìèðà». Íî
äîêóìåíò áûë ðàòèôèöèðîâàí ïðàâÿùèìè âëàñòÿìè è íåñåò «ðàñ÷ëåíåíèå
è ðàçîðåíèå ñòðàíû, ðàçðóøåíèå ïðîìûøëåííîñòè è ïðåâðàùåíèå â ãåðìàíñêóþ
êîëîíèþ, ãîëîä è ïîâàëüíóþ áåçðàáîòèöó, ðàáñòâî, íåèçáûâíóþ êàáàëó è ãèáåëü
ðåâîëþöèè». Òåððèòîðèàëüíûå ïîòåðè ñòðàíû, ïîä÷åðêèâàëîñü â ïèñüìå,
îòáðàñûâàþò å¸ íà 300 ëåò íàçàä ê âðåìåíàì «Ìîñêîâèè Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à».
âíåøíåãî çàâîåâàíèÿ è ïðîòèâ òèðàíè÷åñêîé âëàñòè áîëüøåâèêîâ âíóòðè ñòðàíû âñòðåòèò ñî÷óâñòâèå
è ïîääåðæêó òðóäÿùèõñÿ âñåõ ñòðàí». Â òåçèñàõ äîêëàäîâ äëÿ ïàðòèéíûõ àãèòàòîðîâ ÖÊ ïàðòèè
ïðàâûõ ýñåðîâ ðåçêî êðèòèêîâàë ïîäïèñàíèå Áðåñòñêîãî äîãîâîðà, êîòîðûé, ïî ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà
ïàðòèè, îçíà÷àë «ïîëíóþ êàïèòóëÿöèþ áîëüøåâèçìà ïåðåä ãåðìàíñêèì èìïåðèàëèçìîì». Â àäðåñ
ñúåçäà òîãäà ïîñòóïèëî ìíîæåñòâî ïèñåì è òåëåãðàìì ñ îäîáðåíèåì èëè âîçðàæåíèåì ïðîòèâ
ðàòèôèêàöèè Áðåñòñêîãî äîãîâîðà. Ñì.: Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò 4-ãî ñúåçäà Ñîâåòîâ..., ñ. 3335,
59,63 65,103133; Ïàðòèÿ ñîöèàëèñòîâ è ðåâîëþöèîíåðîâ. Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, Ìîñêâà 2000,
ò. 3, ÷. 2, ñ. 334335; Ïàðòèÿ ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ ïîñëå Îêòÿáðüñêîãî ïåðåâîðîòà, Amsterdam 1989, ñ. 75.
23 18 ìàðòà 1918 ã. ìåíüøåâèñòñêîå ðóêîâîäñòâî ïðèíÿëî ðåøåíèå î ïåðååçäå ÖÊ ïàðòèè èç
Ïåòðîãðàäà â Ìîñêâó (Ñòåíîãðàôè÷åñêèé îò÷åò 4-ãî ñúåçäà Ñîâåòîâ..., ñ. 6973, 7880, 82;
Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 317321). Ã.Å. Çèíîâüåâ (Ðàäîìûñëüñêèé, 18831936), áîëüøåâèê ñ 1903 ã.,
â 1918 ã. ïðåäñåäàòåëü Ïåòðîãðàñêîãî Ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâíàðêîìà êîììóí Ñåâåðíîé îáëàñòè.
Â.À. Êàðåëèí (18911938), ÷ëåí ÖÊ ïàðòèè ëåâûõ ýñåðîâ, íàðêîì èìóùåñòâ Ðåñïóáëèêè. Â ñâÿçè
ñ íåñîãëàñèåì ðàòèôèêàöèè Áðåñòñêîãî äîãîâîðà îí èç ñîñòàâà Ñîâíàðêîìà âûøåë. Â. Âîëîäàðñêèé
(Ì.Ì. Ãîëüäøòåéí, 18911918)  äî àâãóñòà 1917 ã. ÷ëåí Áóíäà è ìåíüøåâèê, çàòåì áîëüøåâèê,
êîìèññàð ïî äåëàì ïå÷àòè, ïðîïàãàíäû è àãèòàöèè â Ïåòðîãðàäå.
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Àâòîðû ïèñüìà áûëè óâåðåíû, ÷òî «ïðàâèòåëüñòâî, äàâøåå ïîäïèñü ðóññêîé
ðåâîëþöèè ïîä òàêèì ìèðîì, ïîõîðîíèëî ñåáÿ áåññëàâíî è áåçâîçâðàòíî»24.
Âî âðåìÿ ðàáîòû ñúåçäà Ñîâåòîâ è ñðàçó ïîñëå çàâåðøåíèÿ åãî ðàáîòû
Ìàðòîâ äåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè íà ñòðàíèöàõ ðàçëè÷íûõ ãàçåò. 16 ìàðòà
1918 ã. êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Ðóññêèå âåäîìîñòè» ðàññêàçàë î äâóõòûñÿ÷íîì
ìèòèíãå â Ïîëèòåõíè÷åñêîì ìóçåå, íà êîòîðîì âûñòóïèëè Àáðàìîâè÷ è Ìàðòîâ.
Àáðàìîâè÷ ïðèçâàë îòêàçàòüñÿ îò ðàòèôèêàöèè ìèðíîãî äîãîâîðà ñ Ãåðìàíèåé
è ñîçâàòü Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå. Êîððåñïîíäåíò ïèñàë: «Âûñòóïàþùèé
âòîðûì äîêëàä÷èêîì Ë. Ìàðòîâ ÿâëÿåòñÿ æèâîé èëëþñòðàöèåé òîé îò÷àÿííîé
áîðüáû, êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ âûäåðæèâàòü íà ñúåçäå îïïîçèöèè,  åãî
èçìó÷åííûé âèä è îõðèïøèé ãîëîñ ñâèäåòåëüñòâóþò îá ýòîì. Ìàðòîâ â ñâîåì
âûñòóïëåíèè îñóæäàë ïîäïèñàíèå Áðåñòñêîãî ìèðà, êàê äîêóìåíòà, ìîãóùåãî
ñòàòü ïðîëîãîì ê ðàñ÷ëåíåíèþ ñòðàíû. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî áîëüøåâèêè,
ïåðåèìåíîâàâ ïàðòèþ â êîììóíèñòè÷åñêóþ îòðåêëèñü îò ñîöèàë-äåìîêðàòèè,
êîòîðàÿ íå áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòè çà íåñ÷àñòíûé ìèð... Íàøà çàäà÷à
 áîðîòüñÿ ïðîòèâ ïîçîðíîãî ìèðà è çà âîññòàíîâëåíèå äåìîêðàòè÷åñêîé
ðåñïóáëèêè»25. Ïåðåèìåíîâàíèå áîëüøåâèêàìè ïàðòèè â ÐÊÏ(á) îêîí÷àòåëüíî
óáåäèëî ìåíüøåâèêîâ â íåâîçìîæíîñòè äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íèìè,
èëè îáúåäèíåíèÿ ðàíåå ôóíêöèîíèðóþùèõ â ðàìêàõ ÐÑÄÐÏ äâóõ ñîöèàëäåìîêðàòè÷åñêèõ ôðàêöèé. Â àïðåëå 1918 ã. ÖÊ ìåíüøåâèêîâ ïðèíÿë ðåøåíèå
âïðåäü èìåíîâàòüñÿ ÐÑÄÐÏ «áåç äîïîëíåíèé  ìåíüøåâèêîâ èëè îáúåäèíåíöåâ».
Ãàçåòà «Âå÷åðíÿÿ çâåçäà» 16 ìàðòà 1918 ã. îáðàùàëà âíèìàíèå íà òðåáîâàíèå
Ìàðòîâà ñîçäàòü ñëåäñòâåííóþ êîìèññèþ äëÿ âûÿñíåíèÿ àâòîðà ïðèêàçà
î äåìîáèëèçàöèè àðìèè, êîòîðàÿ åùå ìîãëà ñîïðîòèâëÿòüñÿ, à òàêæå íà åãî
ïðåäëîæåíèå îá îòñòàâêå ïðàâèòåëüñòâà è çàìåíå åãî ïðèçíàííîé ñòðàíîé
äåìîêðàòè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì.
24
25

Ìåíüøåâèêè â ñîâåòñêîé Ðîññèè..., ñ. 2325.
«Ðóññêèå âåäîìîñòè» ñ 16 ìàðòà 1918; BAR. Tsereteli collection. Russian review; Ìåíüøåâèêè
â 1918 ãîäó, ñ. 326328. «Ðóññêèå âåäîìîñòè»  ãàçåòà ëèáåðàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ. Èçäàâàëàñü â Ìîñêâå
â 18631918 ãã. Â êîíöå ìàðòà 1918 ã. ãàçåòà áûëà çàêðûòà ñîâåòñêèìè âëàñòÿìè «çà
êîíòððåâîëþöèîííóþ àãèòàöèþ». Ôðàíöóçñêèé, à çàòåì ðîññèéñêèé æóðíàëèñò Âèêòîð Ñåðæ
âñòðå÷àëñÿ ñ Ìàðòîâûì âåñíîé 1919 ã. «Êîãäà ÿ óâèäåë Ìàðòîâà,  âñïîìèíàë Ñåðæ,  îí æèë êàê
êðàéíå íóæäàþùèéñÿ â ìàëåíüêîé êîìíàòå. Îí òðîíóë ìåíÿ íà ïåðâîì æå ñâèäàíèè ñâîåé àáñîëþòíîé
íåñîâìåñòèìîñòüþ ñ áîëüøåâèêàìè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí, êàê è îíè áûë ìàðêñèñòîì,
âûñîêîîáðàçîâàííûì, áåñêîìïðîìèññíûì, ðåøèòåëüíî ñìåëûì. Ó Ìàðòîâà áûë áîëåçíåííûé, íåìíîãî
ïðèõðàìûâàþùèé âèä, àññèìåòðè÷íîå ëèöî, âûñîêèé ëîá, ìÿãêèé áëèçîðóêèé âçãëÿä èç-ïîä î÷êîâ,
÷åòêî î÷åð÷åííûé ðîò, ðàñòðåïàííàÿ áîðîäà è âûðàæåíèå áëàãîðîäíîé èíòåëëèãåíòíîñòè íà ëèöå [...].
Âû ïîéìåòå, Âû óâèäèòå,  ãîâîðèë îí ìíå,  ñâîáîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ áîëüøåâèêàìè íèêîãäà íå
áóäåò âîçìîæíûì» (V. Serge, Memoirs of a Revolutionary. 19011941, New York 1963, ñ. 110111).
Â. Ñåðæ (Â.Ë. Êèáàëü÷è÷, 18901947) ðîäèëñÿ â Áðþññåëå (Áåëüãèÿ), â 19061908 ãã. áûë ÷ëåíîì
Áåëüãèéñêîé ðàáî÷åé ïàðòèè, çàòåì óâëåêñÿ àíàðõèçìîì, ïîçæå ó÷àñòâîâàë â àíòèâîåííîì äâèæåíèè
â Ïàðèæå è ïðèìêíóë ê ñîöèàëèñòàì. Ñ 1919 ã. æèë â Ìîñêâå, ñòàë ÷ëåíîì ÐÊÏ(á), ðàáîòàë
â èçäàòåëüñòâå Êîìèíòåðíà. Â äåêàáðå 1927 ã. áûë èñêëþ÷åí èç ÂÊÏ(á) êàê òðîöêèñò, â ìàå 1933 ã.
àðåñòîâàí è ñîñëàí â Îðåíáóðã, çàíèìàëñÿ ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â 1936 ã. Êèáàëü÷è÷ âìåñòå
ñ ñåìüåé áûëè ëèøåíû ñîâåòñêîãî ãðàæäàíñòâà è âûñëàíû èç ÑÑÑÐ. Â ìàå 1989 ã. îí áûë ïîëíîñòüþ
ïîñìåðòíî ðåàáèëèòèðîâàí â ÑÑÑÐ.
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22 ìàðòà 1918 ã. â ãàçåòå «Âïåðåä» áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ Ìàðòîâà
Íàêàíóíå ðóññêîãî òåðìèäîðà. Ìàðòîâ óâèäåë ïðîÿâëåíèå òåðìèäîðà â ðàçãîíå
Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è â çàêëþ÷åíèå ñåïàðàòíîãî Áðåñòñêîãî ìèðà,
îçíà÷àâøåãî ïðåâðàùåíèå ðóññêîé ðåâîëþöèè èç ÷àñòè ìèðîâîé â òîëüêî
ðîññèéñêóþ. Îí ñ÷èòàë, ÷òî Ëåíèí âåë «ïðîòåðìèäîðèàíñêóþ ïîëèòèêó». Â 1918 ã.,
êàê è â 1794 ã. Ìàðòîâ âèäåë íà ïîëèòè÷åñêîé ñöåíå òðåõ îñíîâíûõ àêòåðîâ:
äèêòàòîðà, îêðóæåííîãî ãðóïïîé ôàíàòèêîâ, ïîäëèííûõ ðåâîëþöèîíåðîâ èëè
ôàíàòèêîâ, è òåðìèäîðèàíöåâ. Îí îòíîñèë áîëüøåâèêîâ ê ïåðâîé ãðóïïå, à èõ
äèêòàòóðó, â îòëè÷èå îò ÿêîáèíñêîé, íàçûâàë «òðàãè÷åñêèì ôàðñîì».
Ïîäëèííûìè ðåâîëþöèîíåðàìè â åãî ãëàçàõ áûëè ìåíüøåâèêè, òåðìèäîðèàíöàìè
 «äâóñìûñëåííûå àâàíòþðèñòû», ïîðîæäåííûå äèêòàòóðîé è òåððîðîì.
Â Ðîññèè  ýòî «âñÿ [...] ïðîæîðëèâàÿ ñàðàí÷à, ïðèìàçàâøèåñÿ ê â÷åðàøíèì
ïîáåäèòåëÿì è ïåðåøåäøèå íà ñòîðîíó ïîáåäèòåëåé ñåãîäíÿøíèõ, îáðàçîâàëè
àâàíãàðä òåðìèäîðèàíöåâ». Ïî Ìàðòîâó, «ðóññêèé òåðìèäîð»  ýòî óïàäîê
ðåâîëþöèè, ïðîÿâëÿþùèéñÿ â ãèáåëè äåìîêðàòè÷åñêè íàñòðîåííûõ ïîäëèííûõ
ðåâîëþöèîíåðîâ. Ìàðòîâ ñòàâèë âîïðîñ î ñóäüáå äåìîêðàòèè ïðè äèêòàòóðå
áîëüøåâèêîâ. Îí ïðåäëàãàë òåîðåòè÷åñêè îòëè÷íûé îò ôðàíöóçñêîãî ïóòü
ïåðåõîäà îò äèêòàòóðû ê áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîìó ðåæèìó. Åãî óñïåõ
çàâèñåë îò òîãî, íàñêîëüêî áîëüøåâèêàì óäàñòñÿ îðãàíèçîâàòü ïðîëåòàðèàò äëÿ
çàùèòû äåìîêðàòèè. Ìàðòîâ õîòåë, «÷òîáû èñòîðè÷åñêè íåèçáåæíîå âîññòàíîâëåíèå êëàññîâîãî ãîñïîäñòâà áóðæóàçèè íå ñîâåðøàëîñü ïóòåì ïîäàâëåíèÿ
è ëèøåíèÿ ïðàâ ïðîëåòàðèàòà, íî îñóùåñòâëÿëîñü â ðàìêàõ ñàìîé øèðîêîé
äåìîêðàòè÷åñêîé ñâîáîäû». Ìàðòîâ ñ÷èòàë, ÷òî íóæíî Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå,
«êàê åñòåñòâåííûé íàñëåäíèê íå ïðîìîòàííîé áîëüøåâèêàìè ÷àñòè ðåâîëþöèîííîãî
íàñëåäñòâà».
Ñòàòüÿ Ìàðòîâà îáîñíîâûâàëà âðàæäåáíîñòü ìåíüøåâèçìà áîëüøåâèçìó.
Áîëüøåâèêè îòâåòèëè íà íå¸ ñòèõîòâîðíûì ôåëüåòîíîì Ä. Áåäíîãî, îñêîðáèòåëüíûìè ñòàòüÿìè Ë. Ñîñíîâñêîãî, èñòîðèêîâáîëüøåâèêîâ Í. Ëóêèíà
è Ì. Ïîêðîâñêîãî â «Ïðàâäå»26 . Ëóêèí óòâåðæäàë íåïðàâîìåðíîñòü ñðàâíåíèÿ
Ôðàíöóçñêîé è Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèé (çàìåòèì, ÷òî êîãäà ýòî äåëàë Ëåíèí,
âîïðîñ òàê íå ñòîÿë). Ïî ìíåíèþ Ëóêèíà, íåëüçÿ ñðàâíèâàòü ÿêîáèíöåâ
ñ áîëüøåâèêàìè, ïîñêîëüêó áîëüøåâèêè îïèðàþòñÿ «íà îãðîìíîå áîëüøèíñòâî
ïðîëåòàðèàòà è áåäíåéøåãî êðåñòüÿíñòâà» è ïîýòîìó èì ïàäåíèå íå ãðîçèò.
Ëóêèí ñ÷èòàë áîëüøåâèñòñêèå ðåïðåññèè ïî îòíîøåíèþ «ê êîíòððåâîëþöèîííûì
ñèëàì  áóðæóàçèè è ïîìåùèêàì,  à ïîðîþ è ê èõ ïîäãîëîñêàì  ïðàâûì ýñåðàì
è ìåíüøåâèêàì»  âïîëíå ïðàâîìåðíûìè. Ýòî áûëè íå àðãóìåíòû ïðîòèâ ñòàòüè
Ìàðòîâà, à ñêîðåå ïîïóëèñòñêîå ïîäòâåðæäåíèå áîëüøåâèñòñêîãî ïîíèìàíèÿ
ñèòóàöèè. Ìàðòîâ áûë îäíèì èç ïåðâûõ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, èç ìåíüøåâèêîâ, êòî
åùå â ìàðòå 1918 ã. ïîäíÿë ïðîáëåìó ðîññèéñêîãî òåðìèäîðà. Îí ïðîäîëæàë
26 «Ïðàâäà» ñ 21, 26, 27 ìàðòà, 2 àïðåëÿ 1918. Í.Ì. Ëóêèí (18851940)  áîëüøåâèê ñ 1904 ã.,
âûïóñêíèê èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ïðîôåññîð èñòîðèè
ñ 1921ã., ñ 1929 ã.  àêàäåìèê, ðåïðåññèðîâàí. Ì.Í. Ïîêðîâñêèé (18681932)  áîëüøåâèê ñ 1905 ã.,
âûïóñêíèê èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, àêàäåìèê ñ 1929 ã.
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ðàçâèâàòü å¸ è ïîçæå, â íà÷àëå 1920-õ, êîãäà ýòîò âîïðîñ ñòàë øèðîêî
îáñóæäàòüñÿ ìíîãèìè èñòîðèêàìè, ôèëîñîôàìè è ïîëèòèêàìè27.
Â òî âðåìÿ Ìàðòîâà, êàê è Ï.Á. Àêñåëüðîäà, áåñïîêîèëî ïîëîæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ìíîãèõ çàïàäíûõ ñîöèàë-äåìîêðàòîâ ê áîëüøåâèñòñêîé âëàñòè.
16 èþíÿ 1918 ã. Ìàðòîâ ïèñàë À.Í. Øòåéíó â Áåðëèí, ÷òî åãî ïîðàæàåò
íåêðèòè÷íîå îòíîøåíèå çàðóáåæíûõ ñîöèàë-äåìîêðàòîâ ê áîëüøåâèêàì,
çàõâàòèâøèì âëàñòü â Ðîññèè. «Èç íåäàâíî íàïå÷àòàííîãî çäåñü ïðèâåòñòâèÿ
áîëüøåâèêàì Ìåðèíãà è (ðàíåå) ñòàòüè Öåòêèí âèæó, êàê ñèëüíî åùå
ïðåäóáåæäåíèå â ïîëüçó áîëüøåâèçìà»,  îòìå÷àë îí. Îá ýòîì æå ïèñàë
Ê.Ì. Åðìîëàåâ 17 èþíÿ 1918 ã. Ï.Á. Àêñåëüðîäó â Ñòîêãîëüì: «Â÷åðà áûëî
îïóáëèêîâàíî â Ïðàâäå áîëüøîå ïèñüìî Ìåðèíãà, â êîòîðîì îí ïîåò õâàëó
áîëüøåâèçìó è ñîëèäàðèçóåòñÿ ñ íèì. Åñëè ðàíüøå åùå åâðîïåéñêàÿ ñîöèàëäåìîêðàòèÿ ìîãëà íå çíàòü, æèòü ëåãåíäàìè î ðîññèéñêîé êîììóíèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè, òî òåïåðü-òî ýòîìó óæå íå ìîæåò áûòü ìåñòà». Îí ðàññêàçàë î ñâîåì
çàêëþ÷åíèè â Ïåòðîïàâëîâñêóþ êðåïîñòü, ãäå êàìåðû áûëè çàïîëíåíû
àðåñòîâàííûìè ñîöèàëèñòàìè è âîçìóùàëñÿ: «À òåïåðü Ìåðèíã ïîåò îñàííó
ðåæèìó ôîðìåííîãî áîíàïàðòèçìà, âíåäðÿþùåãî ðåàêöèþ âî âñå ñëîè
îáùåñòâà!»28. Ï.Á. Àêñåëüðîä â àâãóñòå 1918 ã. íàïèñàë îòêðûòîå ïèñüìî
Ê ñîöèàëèñòè÷åñêèì ïàðòèÿì âñåõ ñòðàí. Òîãäà åãî ïîäïèñàëè, íàõîäèâøèåñÿ
ñ íèì â Ñòîêãîëüìå ïðàâûå ýñåðû Ä.Î. Ãàâðîíñêèé, Í.Ñ. Ðóñàíîâ è Â.Â. Ñóõîìëèí. Â ïèñüìå Àêñåëüðîä îáâèíÿë áîëüøåâèêîâ â æåñòîêîì òåððîðå ïî
îòíîøåíèþ ê ïîëèòè÷åñêèì îïïîíåíòàì è ñ÷èòàë, ÷òî áîëüøåâèñòñêèé ðåæèì
«ïåðåðîäèëñÿ â æóòêóþ êîíòððåâîëþöèþ».
Àêñåëüðîä ñ÷èòàë, ÷òî ñîöèàëèñòû çàïàäíûõ ñòðàí ïî íåçíàíèþ ðåàëüíîé
îáñòàíîâêè â áîëüøåâèñòñêîé Ðîññèè ïðîäîëæàþò ïîääåðæèâàòü Ëåíèíà.
Ïîýòîìó îí ïðåäëàãàë ñîçäàòü êîìèññèþ, êîòîðàÿ îçíàêîìèëàñü áû ñ îáúåêòèâíûìè
ðåàëèÿìè ïðîèñõîäÿùåãî â ñòðàíå. Îí ïèñàë: «Ìíîãèå åâðîïåéñêèå òîâàðèùè,
îñóæäàÿ ÷óäîâèùíûå êðîâàâûå ïîñòóïêè ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, âûðàæàþò
ìíåíèå, ÷òî áîëüøåâèêîâ ñìÿã÷àåò «êîëîññàëüíàÿ ðåâîëþöèîííàÿ ìèññèÿ,
êîòîðóþ îíè áóäòî áû èñïîëíÿþò. Ïóñòü ñîöèàëèñòè÷åñêèå ïàðòèè Çàïàäíîé
Åâðîïû âûáåðóò èíòåðíàöèîíàëüíóþ êîìèññèþ, ñîñòîÿùóþ èç ïðåäñòàâèòåëåé
âñåõ íàïðàâëåíèé, è óïîëíîìî÷àò å¸ èññëåäîâàòü íà ìåñòå æå, â Ðîññèè, ÷òî
27 Ïîäðîáíåå î ìåíüøåâèñòñêîé êîíöåïöèè ðîññèéñêîãî òåðìèäîðà ñì.: Ò. Êðàóñ, Ñîâåòñêèé
òåðìèäîð. Äóõîâíûå ïðåäïîñûëêè ñòàëèíñêîãî ïîâîðîòà. 19171928, Áóäàïåøò 1997.
28 Ðàíåå ýòî ïèñüìî Åðìîëàåâà ïðèïèñûâàëîñü Â.Î. Ëåâèöêîìó è îò åãî èìåíè ÷àñòè÷íî áûëî
îïóáëèêîâàíî â ñáîðíèêå Ìàðòîâ è åãî áëèçêèå (ñ. 6267), [â:] Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 548, 557.
Ô. Ìåðèíã (18461919)  îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ãåðìàíñêîé ñîöèàë-äåìîêðàòèè, èñòîðèê è ôèëîñîô.
Â 1919 ã. Ìàðòîâ îòêëèêíóëñÿ íà åãî êîí÷èíó ñòàòüåé Ôðàíö Ìåðèíã, îïóáëèêîâàííîé â æóðíàëå
«Ìûñëü» (Õàðüêîâ 1919, ¹ 7). Ðóêîïèñü ýòîé ñòàòüè Ìàðòîâà õðàíèòñÿ â ÖÀ ÔÑÁ ÐÔ. Ä. ÏÔ  536,
ë. 5667. ×åðíûå ÷åðíèëà. Ðóêîïèñü ñîõðàíèëàñü ñ ïðàâêàìè àâòîðà. Ìàðòîâ â ñòàòüå âûñîêî îöåíèâàë
äåÿòåëüíîñòü Ìåðèíãà, ñòàâÿ åãî â îäèí ðÿä ñ Ïëåõàíîâûì è Ðîçîé Ëþêñåìáóðã. Îí ïîäðîáíî
ðàññêàçàë î Ìåðèíãå êàê ïóáëèöèñòå è èñòîðèêå ãåðìàíñêîé ñîöèàë-äåìîêðàòèè, åãî ðàáîòå î íàñëåäèè
Ìàðêñà è Ýíãåëüñà. Ìàðòîâ îòìå÷àë, ÷òî «â ñâîèõ ñòàòüÿõ Ìåðèíã âñåöåëî çàùèùàåò ïîëèòèêó ðóññêîé
áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè è îñíîâû ñîâåòñêîãî ñòðîÿ», ÷òî «ìåñòî Ô. Ìåðèíãà, êàê èññëåäîâàòåëÿ-èñòîðèêà
è êàê ïîëèòèêà-ïóáëèöèñòà, íå ñêîðî áóäåò çàïîëíåíî â ïàðòèè ãåðìàíñêîãî ïðîëåòàðèàòà» (ë. 67).
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òàêîå íà äåëå áîëüøåâèñòñêèé ðåæèì. Òîãäà, è òîëüêî òîãäà, îíè áóäóò
â ñîñòîÿíèè ïîíÿòü è óâèäåòü, ÷òî áîëüøåâèñòñêèé ïåðåâîðîò áûë òîëüêî
êîëîññàëüíûì ïðåñòóïëåíèåì è íè÷åì èíûì áûòü íå ìîã». Àêñåëüðîä áûë
ïðîòèâ âîîðóæåííîãî âìåøàòåëüñòâà âî âíóòðåííèå äåëà Ðîññèè, íî ñòàë
àâòîðîì ìèðíîé «ñîöèàëèñòè÷åñêîé èíòåðâåíöèè» äëÿ âûÿñíåíèÿ äåéñòâèòåëüíîé
îáñòàíîâêè â ñòðàíå. Ñ.Þ. Ñåìêîâñêèé ïèñàë Àêñåëüðîäó 9 àâãóñòà 1918 ã., ÷òî
â Ðîññèè ñ÷èòàþò åãî ðàáîòó «÷ðåçâû÷àéíî âàæíîé è öåííîé». Êîìèññèÿ
ñîöèàëèñòîâ äëÿ ïîåçäêè â Ìîñêâó íå áûëà ñîçäàíà29.
Í.Ñ. Ðóñàíîâ, âñïîìèíàÿ î ñâîåé è Â.Â. Ñóõîìëèíà ðàáîòå â Ñòîêãîëüìå
â 1918 ã. ñîâìåñòíî ñ Àêñåëüðîäîì, îòìå÷àë, ÷òî ó íåãî ñðàçó æå ïîÿâèëîñü
æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü ñ íèì «íà ïî÷âå ïðèíöèïèàëüíîé, ÷èñòî ñîöèàëèñòè÷åñêîé
áîðüáû ñ ðóññêèì áîëüøåâèçìîì, óæå óñïåâøèì çàðàçèòü ñâîèì «àçèàòñêèì
êîììóíèçìîì» âîæàêîâ åâðîïåéñêîãî ñîöèàëèçìà». Ðóñàíîâ ðàññêàçàë, êàê îíè
ðåøèëè èçäàâàòü áþëëåòåíè íà ôðàíöóçñêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ, ïîëàãàÿ, ÷òî
ïðîãðàììíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñîöèàë-äåìîêðàòàìè è ýñåðàìè íå ìåøàþò èõ
ñîâìåñòíîìó ïîíèìàíèþ áîëüøåâèñòñêîãî ðåæèìà. Ðóñàíîâ ïèñàë î òîì, êàê
Àêñåëüðîäà «óãíåòàëà äåÿòåëüíîñòü ðóññêèõ áîëüøåâèêîâ è çàãðàíè÷íûõ
êîììóíèñòîâ: îí ñ÷èòàë èõ ãóáèòåëÿìè ñîöèàëèçìà, ðàçâðàòèòåëÿìè òðóäÿùèõñÿ
è, ïðåæäå âñåãî, ïðîëåòàðñêèõ ìàññ». Ðóñàíîâ ïîä÷åðêèâàë, ÷òî Àêñåëüðîä áûë
ïðîòèâ ñóäà íàä áîëüøåâèêàìè, ÷òî îí ïðèçûâàë ñîöèàëèñòîâ ïîåõàòü â Ðîññèþ
è íà ìåñòå ïîíÿòü, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò 30 . Áîëüøèíñòâîì åâðîïåéñêèõ
ñîöèàëèñòîâ ýòîò ïðèçûâ íå áûë ïðèíÿò.
29 Ñì.: Ï.Á. Àêñåëüðîä, Êòî èçìåíèë ñîöèàëèçìó? Áîëüøåâèçì è ñîöèàëüíàÿ äåìîêðàòèÿ
â Ðîññèè, Íüþ Éîðê 1919, ñ. 2930; A. Ascher, Pavel Axelrod and the Development of Menshevism, Harvard
University Press 1972, ñ. 343347; Ï.Þ. Ñàâåëüåâ, Ï.Á. Àêñåëüðîä: ÷åëîâåê è ïîëèòèê (1849? 1928),
«Íîâàÿ è íîâåéøàÿ èñòîðèÿ» 1998, ¹ 3, ñ. 184. Ñîñòàâèòåëè ñáîðíèêà äîêóìåíòîâ Ìåíüøåâèêè â 1918
ãîäó ïîëàãàþò, ÷òî ýòî ïîñëàíèå Àêñåëüðîä íàïèñàë â îòâåò íà ïèñüìî ê íåìó 8 àâãóñòà 1918 ã.
Ã.Ì. Ýðëèõà ñ ïðåäëîæåíèåì â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ îòìåæåâàòüñÿ îò ïðàâûõ ýñåðîâ, âñòàâøèõ ê ýòîìó
âðåìåíè íà ïóòü âîîðóæåííîé áîðüáû ñ áîëüøåâèêàìè (Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 607609). Ýòî
ðàçúÿñíåíèå íåóáåäèòåëüíî. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà îáðàùåíèÿ Àêñåëüðîäà ê ñîöèàëèñòàì ðàçíûõ ñòðàí
çàêëþ÷àëàñü â ïðèçûâå íå ïîääåðæèâàòü áîëüøåâèêîâ. Ä.Î. Ãàâðîíñêèé (18831949)  ýñåð ñ íà÷àëà
1900-õ ãã., ÷ëåí Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, â 1918 ã. â Ñòîêãîëüìå îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ïàðèè
ýñåðîâ çà ãðàíèöåé, ïðîôåññîð ôèëîñîôèè Áåðíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Í.Ñ. Ðóñàíîâ (18591939)
 íàðîäîâîëåö, â 1917 ã., ÷ëåí ÖÊ ïàðòèè ýñåðîâ. Â àïðåëå 1918 ã. â Ñòîêãîëüìå, ãäå â íîÿáðå 1918 ã.
ó÷àñòâóåò â ñîçäàíèè Çàãðàíè÷íîé äåëåãàöèè ïàðòèè ýñåðîâ. Ñ íà÷àëà 1930-õ ãã. îò ïîëèòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè îòîøåë. Óìåð â Áåðíå. Â.Â. Ñóõîìëèí (18851963)  ýñåð, â 1918 ã. ðåäàêòîð ãàçåòû
«Äåëà íàðîäà». Â àïðåëå 1918 ã. â Ñòîêãîëüìå, ãäå ó÷àñòâîâàë â ñîçäàíèè Çàãðàíè÷íîé äåëåãàöèè
ïàðòèè ýñåðîâ. Ñ 1922 ã. îäèí èç ðåäàêòîðîâ æóðíàëà «Âîëÿ Ðîññèè». Ã.Ì. Ýðëèõ (18821942)  ÷ëåí
Áóíäà ñ 1904 ã., â 19171918 ãã.  ÷ëåí ÖÊ ÐÑÄÐÏ, îäèí èç ëèäåðîâ ïîëüñêîãî Áóíäà, áûë àðåñòîâàí
ÍÊÂÄ â 1941 ã. Ïî äàííûì ñîñòàâèòåëåé ñáîðíèêà äîêóìåíòîâ Ìåíüøåâèêè â ýìèãðàöèè (Ìîñêâà
2010, ÷. 2, ñ. 472473) Ýðëèõ áûë ðàññòðåëÿí â äåêàáðå 1941 ã. â ÑÑÑÐ. Ñîñòàâèòåëè ñáîðíèêà
äîêóìåíòîâ Áóíä (Ìîñêâà 2010, ñ. 1337) ïîëàãàþò, ÷òî Ýðëèõ ïîêîí÷èë æèçíü ñàìîóáèéñòâîì
â ñîâåòñêîé òþðüìå â 1942 ã. Ñáîðíèêè èçäàíû èçäàòåëüñòâîì ÐÎÑÑÏÝÍ îäíîâðåìåííî.
Ñ.Þ. Ñåìêîâñêèé (Ñ.Þ. Áðîíøòåéí, 18821938)  ìåíüøåâèê ñ 1903 ã., â 19171918 ãã. ÷ëåí
ÖÊ ÐÑÄÐÏ(î), ïîäâåðãñÿ ñîâåòñêèì ðåïðåññèÿì, ðåàáèëèòèðîâàí.
30 Í.Ñ. Ðóñàíîâ, Êàê ìû ðàáîòàëè ñ Ï.Á. Àêñåëüðîäîì â Ñòîêãîëüìå â 1918 ãîäó, [â:] HIA. Boris
Nicolaevsky collection, box 673, fol. 13, ser. 270 (ìàøèíîïèñíàÿ êîïèÿ), ñ. 136150.
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Ïîñëå ðàçãîíà Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïåðåä âëàñòÿìè âñòàë âîïðîñ
î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ãîñóäàðñòâåííîñòè â ñòðàíå. Ðóêîâîäñòâî ìåíüøåâèñòñêîé
ïàðòèè âûñòóïàëî çà âîññòàíîâëåíèå äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ. Ìàðòîâ, êàê
è ìíîãèå äðóãèå ìåíüøåâèêè, áûëè çà ñâîáîäó ïå÷àòè è ðàâåíñòâî ãðàæäàí
ïåðåä çàêîíîì, ñóäîì, èëè ðåâîëþöèîííûì òðèáóíàëîì, íåâçèðàÿ íà
çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü. Â ìàðòå ðåçêî óñèëèëèñü íàïàäêè Ëåíèíà íà
ìåíüøåâèêîâ, â êîòîðûõ áîëüøåâèñòñêèé âîæäü âèäåë îñíîâíîãî ñîïåðíèêà
â áîðüáå çà âëèÿíèå íà ðàáî÷èõ31. Ïðè÷èí àêòèâèçàöèè ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìåæäó
áîëüøåâèêàìè, óòâåðæäàþùèìè ñâîå ïðàâî íà âëàñòü ñàìûìè ðàäèêàëüíûìè
ìåòîäàìè, è ìåíüøåâèêàìè, îëèöåòâîðÿâøèìè äåìîêðàòèþ â ñòðàíå, áûëî
ìíîæåñòâî. Áîëüøåâèñòñêèå âëàñòè íè îòäàâàòü, íè äåëèòüñÿ ñ êåì-ëèáî ñâîèìè
ïîëíîìî÷èÿìè ïî óïðàâëåíèþ ñòðàíîé íå áûëè ãîòîâû.
Çàêëþ÷åíèå Áðåñòñêîãî ìèðà, ïîääåðæàííîå òîëüêî áîëüøèíñòâîì
ïðàâÿùåé ïàðòèè, ñòàëî åùå îäíèì øàãîì, íàðÿäó ñ ðàçãîíîì Ó÷ðåäèòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ, ê ïîëíîìàñøòàáíîé ãðàæäàíñêîé âîéíå â ñòðàíå. ÐÊÏ(á) â òî âðåìÿ
ïåðåæèâàëà êðèçèñ, â å¸ ðÿäàõ áûë ÿâíûé ðàñêîë, ñòîðîííèêè Áóõàðèíà áûëè
ïðîòèâ çàêëþ÷åíèÿ ñåïàðàòíîãî ìèðà ñ Ãåðìàíèåé. Òîãäà åùå ñðåäè áîëüøåâèêîâ
íå ñëîæèëîñü áåñïðåêîñëîâíîå ìíåíèå î Ëåíèíå, êàê åäèíñòâåííîì ëèäåðå
è âîæäå. Óòâåðæäåíèÿ Ëåíèíà åùå íå áûëè îáÿçàòåëüíûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ
âñåìè ÷ëåíàìè ïàðòèè. Èçâåñòíî, ÷òî ôðàêöèîííîñòü â ÐÊÏ(á) áûëà çàïðåùåíà
òîëüêî íà Õ ñúåçäå ïàðòèè (1921)32.
Áðåñòñêèé ìèð ëèøèë áîëüøåâèêîâ åäèíñòâåííîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîþçíèêà
 ëåâûõ ýñåðîâ, â çíàê ïðîòåñòà âûøåäøèõ èç ñîñòàâà ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Ïîçæå Ìàðòîâ ïèñàë, ÷òî ñíà÷àëà ñîâåòñêàÿ âëàñòü îïèðàëàñü íà ñîëäàò, çàòåì íà
âñå êðåñòüÿíñòâî ïðè ïîìîùè îñóùåñòâëåíèÿ ýñåðîâñêîé àãðàðíîé ïðîãðàììû.
31 Â ìàðòå 1918 ã. Ëåíèí ïèñàë: «Ìåíüøåâèêè è ïðàâûå ýñåðû âåäóò ñåáÿ ó íàñ, êàê íàèáîëåå
ïîäâèæíûå, èíîãäà äàæå, êàê íàèáîëåå íàãëûå äåÿòåëè êîíòððåâîëþöèè, âåäÿ ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè
áîðüáó ãîðàçäî áîëåå ðåçêî, ÷åì îíè ïîçâîëÿëè ñåáå âåñòè å¸ ïðîòèâ ðåàêöèîííûõ è ïîìåùè÷üèõ
ïðàâèòåëüñòâ, è ïîëàãàÿñü íà çàùèòó ÿðëûêîì èëè íàçâàíèåì ñâîåé ïàðòèè» (Â.È. Ëåíèí, Ïîëí. ñîáð.
ñî÷., ò. 36, ñ. 129). Ñïóñòÿ ìåñÿö, 29 àïðåëÿ 1918 ã., Ëåíèí âíîâü ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ñòðåìëåíèå
ñâåðãíóòü Ñîâåòñêóþ âëàñòü  âîò ÷òî îáúåäèíÿëî åäèíûé äåìîêðàòè÷åñêèé ôðîíò «îò Ìèëþêîâà äî
Ìàðòîâà» (òàì æå, ñ. 245). Ëåíèí îò÷åòëèâî ïîíèìàë îïàñíîñòü ñòðåìëåíèÿ ìåíüøåâèêîâ
äåìîêðàòèçèðîâàòü ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî ñòðàíû, ïðè êîòîðîì áîëüøåâèêè íåìèíóåìî ïîòåðÿëè
áû âëàñòü. Ïîýòîìó åãî íàïàäêè íà ìåíüøåâèêîâ ñâîäèëèñü ê îáâèíåíèþ èõ â êîíòððåâîëþöèè,
ê æåëàíèþ ñâåðãíóòü Ñîâåòñêóþ âëàñòü, î ÷åì ñàìè ìåíüøåâèêè è íå ïîìûøëÿëè. Ëåíèí ñòðåìèëñÿ
îòîæäåñòâèòü äåÿòåëüíîñòü áîëüøåâèñòñêèõ êîìèòåòîâ ñ Ñîâåòàìè.
32 Â ìàðòå 1922 ã. Ëåíèí ïèñàë: «Ïîëèòèêà ïàðòèè îïðåäåëÿåòñÿ íå å¸ ñîñòàâîì, à ãðîìàäíûì,
áåçðàçäåëüíûì àâòîðèòåòîì òîãî òîí÷àéøåãî ñëîÿ, êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü ñòàðîé ïàðòèéíîé ãâàðäèåé.
Äîñòàòî÷íî íåáîëüøîé áîðüáû â ýòîì ñëîå, è àâòîðèòåò åãî áóäåò åñëè íå ïîäîðâàí, òî, âî âñÿêîì
ñëó÷àå, îñëàáëåí íàñòîëüêî, ÷òî ðåøåíèå áóäåò óæå çàâèñåòü íå îò íåãî» (Â.È. Ëåíèí, Ïîëí. ñîáð. ñî÷.,
ò. 45, ñ. 20). Ýòèì Ëåíèí ïîäòâåðæäàë, ÷òî ñîõðàíåíèå âëàñòè áîëüøåâèêîâ çàâèñèò íå îò
ïðîëåòàðèàòà, èìåíåì êîòîðîãî îíè çàâîåâûâàëè âëàñòü, à îò àâòîðèòåòà ëèäåðîâ ïàðòèè. Íàêàíóíå
ïðèõîäà ê âëàñòè, ñòàðàÿ áîëüøåâèñòñêàÿ ãâàðäèÿ ñîñòàâëÿëà íå áîëåå 7% ÷èñëåííîãî ñîñòàâà ïàðòèè
(Ì.Ï. Èðîøíèêîâ, Ðîæäåííîå Îêòÿáðåì, Ìîñêâà 1987, ñ. 83). Ïî ìíåíèþ Ã.Ç. Èîôôå, îïðåäåëÿþùåé,
ãëàâíîé âåõîé «íà ïóòè â ïðîïàñòü ãðàæäàíñêîé âîéíû ñòàë Áðåñò» (Ã.Ç. Èîôôå, Áðåñòñêèé ìèð
 ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Ïðîèñõîæäåíèå è íà÷àëüíûé ýòàï ãðàæäàíñêîé âîéíû. 1918 ãîä, Ìîñêâà 1994,
÷. 1, ñ. 35).
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Íî ïîäïèñàíèåì ñåïàðàòíîãî ìèðà îíè îòîðâàëè êðåñòüÿí îò ëåâûõ ýñåðîâ.
«Â ýòîò ïåðèîä,  ïîä÷åðêèâàë îí,  âëèÿíèå èíòåðåñîâ êðåñòüÿíñêîé ìåëêîé
áóðæóàçèè íà ñîâåòñêóþ ïîëèòèêó ðåøèòåëüíî ïðåîáëàäàåò íàä âëèÿíèåì
èíòåðåñîâ ïðîëåòàðèàòà»33. Ëåâûå ýñåðû, ïðåêðàòèâ ðàáîòó â Ñîâíàðêîìå,
îñòàâèëè çà ñîáîé ïðàâî òðóäèòüñÿ â íàðêîìàòàõ è ìåñòíûõ îðãàíàõ âëàñòè.
Èçâåñòíî, ÷òî ïðîòèâ çàêëþ÷åíèÿ Áðåñòñêîãî ìèðà âûñòóïèëè ìíîãèå
ìåñòíûå Ñîâåòû ñòðàíû34. Ìåíüøåâèñòñêèå îðãàíèçàöèè ïðàêòè÷åñêè âñå, áåç
èñêëþ÷åíèÿ, çàÿâèëè î ñâîåì íåïðèÿòèè ñåïàðàòíîãî ñîãëàøåíèÿ ñ Ãåðìàíèåé.
13 ìàðòà 1918 ã. «Ïàðòèéíûå èçâåñòèÿ» ïèñàëè î «ïóòè ðàçðûâà ñ ïîëèòèêîé
ïîçîðíîé êàïèòóëÿöèè», íåîáõîäèìîñòè ñïëî÷åíèÿ âñåõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë
äëÿ âîçðîæäåíèÿ ñòðàíû. Òóëüñêàÿ ðàáî÷àÿ êîíôåðåíöèÿ (23 ìàðòà 1918 ã.),
ñîçâàííàÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÐÑÄÐÏ (î), çàêëåéìèëà «íåñ÷àñòíûé ìèð», êîòîðûé
«ëèøàåò Ðîññèþ ïîëèòè÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è ïðåâðàùàåò å¸ â êîëîíèþ
àâñòðî-íåìåöêîãî èìïåðèàëèçìà». 117 äåëåãàòîâ êîíôåðåíöèè, ïðåäñòàâëÿâøèå
25 òûñÿ÷ òóëüñêèõ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ, ïðåäëàãàëè ïðåêðàòèòü ãðàæäàíñêóþ
âîéíó âíóòðè ðîññèéñêîé äåìîêðàòèè, íà÷àòü âñåîáùåå íàðîäíîå âîîðóæåíèå
äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ âðàãó, ñîçâàòü Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå è ìåæäóíàðîäíóþ
ðàáî÷óþ êîíôåðåíöèþ. Ïðîòèâ çàêëþ÷åíèÿ Áðåñòñêîãî ìèðà âûñòóïèëà
Îðåíáóðãñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ìåíüøåâèêîâ è äðóãèå. Â ïåðâîìàéñêîé ïðîêëàìàöèè
(1918 ã.) ÖÊ ÐÑÄÐÏ îòìå÷àë, ÷òî Áðåñòñêèé äîãîâîð íå ïðèíåñ ìèðà Ðîññèè,
à «óíèçèë, îïîçîðèë, çàêàáàëèë ðåâîëþöèîííóþ» ñòðàíó. Ïîýòîìó ïðåäëàãàëîñü
åãî îòìåíèòü35.
Ïðèçûâû ê óïðàçäíåíèþ Áðåñòñêîãî äîãîâîðà, åãî êðèòèêà ñîïðîâîæäàëà
ìíîãèå äîêóìåíòû ÐÑÄÐÏ, âïëîòü äî åãî àííóëèðîâàíèÿ â ðåçóëüòàòå
íîÿáðüñêîé ðåâîëþöèè â Ãåðìàíèè è çàâåðøåíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.
Ð.À.Àáðàìîâè÷, âûñòóïàÿ 10 ìàðòà 1918 ã. íà ìîñêîâñêîé îáùåãîðîäñêîé
êîíôåðåíöèè ÐÑÄÐÏ(î), çàìåòèë, ÷òî «ïåðåäûøêà», î êîòîðîé çàãîâîðèëè
áîëüøåâèêè ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Áðåñòñêîãî ìèðà, «íóæíà èì íå äëÿ îðãàíèçàöèè
îòïîðà ãåðìàíöàì, à äëÿ äîäóøåíèÿ ìåíüøåâèêîâ, ñ.-ð. è ò.ï., äëÿ óïðî÷åíèÿ
ñâîåé âëàñòè»36. Âåñíîé 1918 ã. áîëüøåâèñòñêèå âëàñòè ïðèáåãàëè ê ðàçëè÷íûì
ìåòîäàì ðåïðåññèé ïðîòèâ îïïîçèöèè, ñðåäè êîòîðûõ ÷óòü ëè íå ãëàâíóþ ðîëü
îíè îòâîäèëè ìåíüøåâèêàì, êàê ðàáî÷åé ïàðòèè, ñòîÿùåé íà ìàðêñèñòñêèõ
ïîçèöèÿõ. Áîëüøåâèñòñêîå ðóêîâîäñòâî íå æåëàëî êîíêóðåíöèè è äåëàëî âñ¸,
÷òîáû îò òàêîâûõ èçáàâèòüñÿ.

33
34
35

Ë. Ìàðòîâ, Äèêòàòóðà è äåìîêðàòèÿ, [â:] Çà ãîä. Ñá. ñòàòåé, Ïåòðîãðàä 1919, ñ. 31.
Ïîäðîáíåå ñì.: È.È. Ìèíö, Ãîä 1918-é, Ìîñêâà 1982, ñ. 111115.
ÖÀ ÔÑÁ ÐÔ. Ä. Ð  27678, ò. 1, ë. 716; Ä. Ð  40072, ò. 3, ë. 9192; ô. 2, îï. 1, ä. 611, ë. 67;
Ä. Ð  40072, ò. 3, ë. 8586; «Ïàðòèéíûå èçâåñòèÿ» Èçäàíèå ÖÊ ÐÑÄÐÏ(î). Ïã. 1918. 13 ìàðòà. ¹ 4 (11),
ñ. 2; Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 229, 274280, 401404.
36 Ìåíüøåâèêè â 1918 ãîäó, ñ. 296.
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Summary
The Fourth extraordinary All-Russian Congress of Soviets. The Brest Peace
Key words: Soviet Russia, Mensheviks, the Fourth All-Russian Congress of Soviets, the Brest Peace of 1918,
Bolsheviks, opposition.

The article studies peculiar features of political activities of Mensheviks in Russia
during the formation of the Soviet power and its first steps on the foreign policy
arena. Special attention is focused on political opposition of Mensheviks and Bolsheviks during the Fourth All-Russian Congress of Soviets and on the conclusion of the
Brest Peace of 1918. The author of the article analyzes political positions of Mensheviks and Bolsheviks in such questions as power, war and peace.
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Prawne i organizacyjne aspekty
gospodarowania zasobami lenymi
Wstêp
Lasy s¹ cennym zasobem rodowiska, odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê
w ¿yciu cz³owieka i dlatego powinny podlegaæ szczególnej ochronie. Las to
swoisty zespó³ biologiczny wyró¿niaj¹cy siê zwart¹ rolinnoci¹ (drzewa,
krzewy i poszycie lene), miejsce ¿ycia licznych gatunków zwierz¹t, odnawialny zasób naturalny, najdoskonalsza formacja nie tylko rolinna, ale
i zwierzêca, a tak¿e w sensie ogólnym biologiczna. W znaczeniu ekonomicznym jest to sposób u¿ytkowania ziemi, miejsce produkcji drewna i produktów
drewnopodobnych oraz runa lenego1. Natomiast w sensie prawnym, zgodnie
z art. 3 ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r.2, lasem jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty rolinnoci¹ len¹
(uprawami lenymi)  drzewami i krzewami oraz runem lenym  lub przejciowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji lenej lub
b) stanowi¹cy rezerwat przyrody lub wchodz¹cy w sk³ad parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) zwi¹zany z gospodark¹ len¹, zajêty pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki lenej: budynki i budowle, urz¹dzenia melioracji wodnych, linie
podzia³u przestrzennego lasu, drogi lene, tereny pod liniami energetyczny1 T.M. £aguna, M. Witkowska-D¹browska, Ekonomiczne podstawy zarz¹dzania rodowiskiem i zasobami naturalnymi, Wydawnictwo Ekonomia i rodowisko, Bia³ystok 2005, s. 52.
2 Ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153).
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mi, szkó³ki lene, miejsca sk³adowania drewna, a tak¿e wykorzystywany na
parkingi lene i urz¹dzenia turystyczne.
Ustawodawca w ten sposób wyznaczy³ kilka kryteriów uznawania gruntu za las, a mianowicie kryterium przyrodnicze, kryterium przestrzenne,
kryterium przeznaczenia do produkcji lenej oraz kryterium zwi¹zku z gospodark¹ len¹3. W wietle prawodawstwa polskiego wyró¿niamy lasy stanowi¹ce w³asnoæ Skarbu Pañstwa (pañstwowe) i lasy niestanowi¹ce w³asnoci
Skarbu Pañstwa (prywatne). Nadzór nad lasami pañstwowymi sprawuje minister w³aciwy do spraw rodowiska, a nad lasami prywatnymi starosta
(art. 4 i 5 ustawy o lasach). W strukturze w³asnociowej lasów w Polsce
dominuj¹ lasy publiczne  81,2%, w tym lasy pozostaj¹ce w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe stanowi¹ 77,3%4.
Z uwagi na cennoæ zasobów lenych, a jednoczenie du¿e zagro¿enie
tych zasobów istnieje potrzeba odpowiedniej ochrony lasów, która jest realizowana szczególnie przez instytucjê Lasów Pañstwowych w porozumieniu
z Ministrem rodowiska oraz organami administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. W tych dzia³aniach niezbêdne jest odpowiednie prowadzenie gospodarki
lenej zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, a tak¿e zasadami gospodarki lenej uregulowanej w ustawie o lasach. Narzêdziem planistycznym
i organizacyjnym w gospodarce lenej s¹ plany urz¹dzania lasu.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie prawnych i organizacyjnych instrumentów gospodarowania zasobami lenymi w odniesieniu do polskiej polityki lenej. Analiza aktów prawnych oraz literatury w zakresie
gospodarowania zasobami lenymi to metoda badawcza wykorzystana w niniejszym opracowaniu.

Znaczenie lasów dla rodowiska i cz³owieka
oraz ich zagro¿enie
Lasy pe³ni¹ funkcje ekologiczne, zdrowotne, spo³eczne i gospodarcze.
Funkcje ekologiczne wynikaj¹ z przyrodniczych w³aciwoci rodowiska lenego i wród nich mo¿emy wyró¿niæ podfunkcje: klimatotwórcz¹, glebochronn¹ i wodochronn¹, glebotwórcz¹, retencyjn¹, regulatora równowagi gazowej w atmosferze oraz funkcjê ró¿norodnoci biologicznej i banku genów.
Funkcje zdrowotne lasów polegaj¹ na ochronie ludzi przed negatywnymi
skutkami cywilizacji. W tym zakresie lasy t³umi¹ ha³as, oczyszczaj¹ powietrze przez poch³anianie zanieczyszczeñ py³owych (filtr powietrza), wydzielaj¹
3
4

W. Radecki, Ustawa o lasach: Komentarz, Difin, Warszawa 2004, s. 24.
Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych, Raport o stanie lasów w 2012 roku, Centrum
Informacyjne Lasów Pañstwowych, Warszawa 2013, s. 43.
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do atmosfery substancje bakteriobójcze  fitoncydy, wp³ywaj¹ na jonizacjê
powietrza oraz zapewniaj¹ wypoczynek i rekreacjê. Lasy pe³ni¹ równie¿
funkcje spo³eczne i dydaktyczno-wychowawcze, umo¿liwiaj¹c poznawanie
przyrody i zjawisk w niej zachodz¹cych, a co za tym idzie  kszta³tuj¹c
szacunek do przyrody. Ponadto lasy poprawiaj¹ wygl¹d rodowiska i zró¿nicowanie krajobrazu (funkcje estetyczne i krajoznawcze), odgrywaj¹ istotn¹
rolê w ochronie przyrody poprzez zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i patriotycznych, s¹ ostoj¹ rzadkich gatunków zwierz¹t i miejscem wystêpowania chronionych gatunków rolin. Lasy s¹ te¿
wa¿ne z punktu widzenia gospodarki cz³owieka jako ród³o cennych surowców dla ró¿nych ga³êzi przemys³u, np. drewna, ¿ywicy, owoców runa lenego
(funkcja surowcowa), miejsca pracy dla wielu osób zatrudnionych w lenictwie,
maj¹tek narodowy poprzez Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe wnosz¹cy swój wk³ad do dochodu narodowego (funkcja maj¹tkowa i dochodowa), pe³ni¹ tak¿e funkcjê rezerwy powierzchni i narzêdzie rekultywacji5.
Jednak¿e zasobom lenym zagra¿a ekspansywna dzia³alnoæ cz³owieka.
Zagro¿enie trwa³oci stanu lasu mo¿e byæ wywo³ane czynnikami zewnêtrznymi lub nieprawid³ow¹ gospodark¹ len¹, wymagaj¹c¹ zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych albo jego przebudowy (art. 6 pkt 4 ustawy o lasach).
Zagro¿enie rodowiska lenego w Polsce nale¿y do najwy¿szych w Europie.
Wynika to ze sta³ego, równoczesnego oddzia³ywania wielu czynników powoduj¹cych niekorzystne zjawiska i zmiany w stanie zdrowotnym lasów, wród
których wyró¿niamy czynniki abiotyczne (atmosferyczne, w³aciwoci gleby
i warunki fizjograficzne), biotyczne (struktura drzewostanu, szkodniki owadzie, grzybowe choroby infekcyjne, nadmierne wystêpowanie rolino¿ernych
ssaków) oraz antropogeniczne (zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, przekszta³canie powierzchni ziemi, po¿ary lasów, szkodnictwo lene i niew³aciwa
gospodarka lena)6.
Ekspansywna dzia³alnoæ cz³owieka wp³ywa niekorzystnie na stan zdrowotny lasu, co w drastycznych przypadkach objawia siê ca³kowitym obumieraniem
drzewostanów, a w konsekwencji wp³ywa na lesistoæ kraju. W Polsce bowiem
odnotowywany jest znaczny stopieñ uszkodzenia drzewostanu (defoliacja)7.
5

E. Py³ka-Gutowska, Ekologia z ochron¹ rodowiska, Wydawnictwo Owiata, Warszawa
2004, s. 200201; A. Kalinowska, Ekologia wybór przysz³oci, Editions-Spotkania, Warszawa
1991, s. 148.
6 Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych, op. cit., s. 43; zobacz tak¿e E. Zêbek,
M. Szramka, Problematyka zanieczyszczania lasów odpadami i spalinami w ujêciu kryminologicznym i karnym, [w:] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony rodowiska, pod red.
W. P³ywaczewskiego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydzia³ Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2012, s. 356372.
7 Defoliacja to procentowy ubytek powierzchni asymilacyjnej drzewa w odniesieniu do
drzewa referencyjnego o pe³nej powierzchni asymilacyjnej dla danego typu morfologicznego
korony drzewa (Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe, Monitoring lasu w Polsce
[online] <http://monitoring.ibles.waw.pl/defol/defol.html>), dostêp: 07.08.2014.
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W 2012 r. na terenach pozostaj¹cych w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych udzia³
drzew zdrowych wszystkich gatunków wynosi³ 11,8%, uszkodzonych  21,8%.
Nale¿y tutaj nadmieniæ, i¿ obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi
9163,8 tys. ha, co odpowiada lesistoci 29,3%. W skali krajów europejskich
ni¿sz¹ od Polski lesistoci¹ charakteryzuj¹ siê m.in. Ukraina, Wêgry i Rumunia, a z krajów zachodnich Francja i Wielka Brytania. Okrelona wed³ug
standardu miêdzynarodowego lesistoæ Polski na koniec roku 2012 wynosi³a
30,6% i by³a ni¿sza od redniej europejskiej8.

Polityka lena Polski
Polityka lena pañstwa zosta³a przyjêta przez Radê Ministrów 22 kwietnia 1997 r. Dokument ten podkrela znacz¹c¹ rolê lasu, uznaje go za najbardziej naturaln¹ formê przyrodnicz¹ oraz niezbêdny czynnik równowagi rodowiska przyrodniczego warunkuj¹cy rozwój kraju, a tak¿e wielofunkcyjnoæ
lasów. Nadrzêdnym celem polityki lenej jest wyznaczenie dzia³añ kszta³tuj¹cych stosunek cz³owieka do lasu, zmierzaj¹cych do zachowania w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci przyrodniczej i spo³eczno-gospodarczej warunków do
trwa³ej wielofunkcyjnoci lasów, ich wszechstronnej u¿ytecznoci i ochrony
oraz roli w kszta³towaniu rodowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi
i przysz³ymi oczekiwaniami spo³eczeñstwa. Kolejnym celem jest poprawa
gospodarki lenej oraz zwiêkszenie zasobów lenych. Polityka lena pañstwa
jest realizowana przez:
a) starostów  w zakresie zrównowa¿onego u¿ytkowania lasów i ich zasobów oraz poprawy stanu lasów prywatnych i nadzoru nad nimi;
b) dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych  poprzez doskonalenie
metod gospodarowania lasami pañstwowymi w celu realizacji wszystkich ich
funkcji wskazanych przez politykê len¹ pañstwa;
c) dyrektorów parków narodowych  w zakresie wynikaj¹cym z ustawy
o lasach w stosunku do lasów wszystkich form w³asnoci, w zakresie ochrony
i kszta³towania ekosystemów lenych zgodnie z planami ochrony w stosunku
do lasów parków narodowych;
d) dyrektora Biura Urz¹dzania Lasu i Geodezji Lenej  poprzez wdra¿anie w procedurach planistycznych zasad urz¹dzania lasu, skierowanych na
osi¹ganie celów wielofunkcyjnego gospodarstwa lenego oraz monitorowanie
stanów zasobów lenych i stanu lasów;
e) jednostki administracji pañstwowej i samorz¹dowej odpowiedniego
szczebla.
Polityka lena pañstwa okrela cele dla lenictwa w Polsce w skali krótko- i rednioterminowej, do których nale¿¹:
8

Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych, op. cit., s. 28.
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 dostosowania lasów i lenictwa do pe³nienia ró¿norodnych funkcji poprzez
zrównowa¿one gospodarowanie zasobami naturalnymi i wdra¿anie proekologicznych wzorców produkcji;
 doskonalenie rozwi¹zañ ekonomiczno-finansowych, zapewniaj¹cych trwa³oæ ekosystemów lenych i wielofunkcyjnoci gospodarki lenej;
 powiêkszanie i ochrona zasobów lenych i wartoci lasów, renaturalizacja
obszarów lenych, a tak¿e zahamowanie zaniku gatunków rolin i zwierz¹t;
 powszechne, lecz kontrolowane udostêpnianiu lasów spo³eczeñstwu, sterowanie ruchem turystycznym, zgodnie z celem zak³adaj¹cym wprowadzenie
skutecznej regulacji i reglamentacji korzystania z lasów, by nie dopuszczaæ
do zagro¿enia jakoci i trwa³oci zasobów lenych9.

Gospodarka lena
Gospodarka lena zosta³a zdefiniowana jako dzia³alnoæ lena w zakresie
urz¹dzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiêkszania
zasobów i upraw lenych, gospodarowania zwierzyn¹, pozyskiwania  z wyj¹tkiem skupu  drewna, ¿ywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny
oraz p³odów runa lenego, a tak¿e sprzeda¿ tych produktów oraz realizacja
pozaprodukcyjnych funkcji lasu (art. 6 pkt 1 ustawy o lasach). Gospodarka
lena powinna byæ prowadzona w powi¹zaniu z innymi elementami rodowiska i gospodark¹ narodow¹, maj¹c na celu m.in. zachowanie, ochronê i powiêkszanie istniej¹cych zasobów lenych. Powy¿sza definicja ma charakter
zamkniêty i wyczerpuj¹cy. Gospodarka lena jest bowiem zaliczana do dzia³alnoci lenej definiowanej jako ogó³ czynnoci prawnych i faktycznych
w lasach lub na ich rzecz. Mo¿na przyj¹æ, ¿e dzia³alnoæ lena jest podejmowana przez gospodarzy lasów przy u¿yciu mienia lenego dla ochrony lasu
przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich funkcji lasu. Czynnoci prowadzone w ramach dzia³alnoci lenej sk³adaj¹ siê m.in. na gospodarkê len¹,
dzia³alnoæ administracyjn¹ oraz dzia³alnoæ poza gospodark¹ len¹, bezporednio dotycz¹c¹ zasobów przyrody, obejmuj¹c¹ czynnoci w lasach oraz na
rzecz lasów.
Jednak¿e gospodarka lena jest pojêciem szerszym od dzia³alnoci lenej,
poniewa¿ ka¿da dzia³alnoæ lena prowadzona przez posiadaczy i zarz¹dców
lasu jest gospodark¹ len¹, natomiast nie ka¿da gospodarka lena jest dzia³alnoci¹ len¹. Gospodarka lena jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ okrelonego
typu, gdy¿ zgodnie z naukami ekonomicznymi jej przedmiotem jest produkcja dóbr, tzn. polega ona na przystosowaniu zasobów i si³ przyrody do potrzeb
9 A. Kaliszewski, A. Sikora, Prawne aspekty ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekcie cz³onkowstwa w Unii Europejskiej, Instytut Badawczy Lenictwa, Sêkocin Stary 2009,
s. 3341.
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ludzkich oraz podzia³u tych dóbr. Pod wzglêdem prawnym gospodarka lena
nie jest typow¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej10 gospodarka lena podlega wy³¹czeniom i szczególnej regulacji prawnej. Dzia³alnoæ podlegaj¹c¹ wy³¹czeniom
cechuje okrelona specyfika. W tym przypadku powi¹zana jest z warunkami
przyrodniczymi (klimat, jakoæ gleby, wyj¹tkowo du¿ym elementem losowoci,
wynikaj¹cy z uzale¿nienia od si³ przyrody). Ponadto du¿e znaczenie ma fakt,
i¿ ustawodawca dostrzega potrzebê ochrony zasobów przyrodniczych i ich prawid³owego odtwarzania11.
Rozwiniêciem definicji gospodarki lenej jest trwale zrównowa¿ona gospodarka lena okrelana jako dzia³alnoæ zmierzaj¹ca do ukszta³towania
struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniaj¹cym trwa³e
zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjnoci oraz potencja³u regeneracyjnego, ¿ywotnoci i zdolnoci do wype³niania, teraz i w przysz³oci, wszystkich wa¿nych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na
poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów (art. 6 pkt 1a ustawy o lasach). Odwo³anie siê do koncepcji zrównowa¿onego rozwoju12 determinuje cele, wed³ug których prowadzi siê trwale
zrównowa¿on¹ gospodarkê len¹.
Wed³ug art. 7 ustawy o lasach trwale zrównowa¿on¹ gospodarkê len¹
prowadzi siê wed³ug planu urz¹dzenia lasu lub uproszczonego planu urz¹dzenia lasu. Plan urz¹dzania lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki lenej, który jest opracowywany dla okrelonego obiektu, zawiera opis
i ocenê stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki
lenej. Plany urz¹dzenia lasu s¹ wiêc aktami planistycznymi maj¹cymi
wspieraæ zadania gospodarki lenej, jakimi s¹ zachowanie, ochrona i powiêkszanie zasobów lenych oraz prowadzenie zrównowa¿onej gospodarki lenej.
Jak wynika z powy¿szej definicji, plan urz¹dzania lasów sporz¹dzany jest dla
lasów stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa. Plan ten sk³ada siê z czêci
opisowej, zawieraj¹cej analizê gospodarki lenej w okresie poprzedzaj¹cym
oraz omówienie aktualnego stanu lasu objêtego planem. Obok czêci opisowej
zawiera czêæ wyznaczaj¹c¹ cele i zadania na przysz³oæ dzia³alnoci prowadzonej w oparciu o plan gospodarki lenej z uwzglêdnieniem celów cile
ochronnych w ramach programu ochrony przyrody  stanowi¹cego obligatoryjny element planu. Plan urz¹dzenia lasu sporz¹dza siê na okres 10 lat.
Winien on uwzglêdniaæ przyrodnicze i ekonomiczne warunki gospodarki lenej, a tak¿e cele i zasady gospodarki lenej oraz sposoby ich realizacji
okrelone dla ka¿dego drzewostanu i urz¹dzanego obiektu, z uwzglêdnieniem
10
11

Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807.
J. Paku³a, Pojêcie i zasady gospodarki lenej, [w:] Wybrane problemy prawa lenego, pod
red. B. Rakoczego, Oficyna a Wolters Kluwers business, Warszawa 2011, s. 7995.
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lasów ochronnych. W niektórych przypadkach, uzasadnionych stanem lasów,
a w szczególnoci wyst¹pieniem szkód lub klêsk ¿ywio³owych, plan urz¹dzenia lasu mo¿e byæ opracowany na okresy krótsze ni¿ 10 lat. Zmiana tego
okresu wymaga zgody organu zatwierdzaj¹cego plan urz¹dzenia lasu. Natomiast uproszczony plan urz¹dzenia lasu zosta³ zdefiniowany w art. 6 pkt 7
ustawy o lasach jako plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej
10 ha, stanowi¹cego zwarty kompleks leny, zawieraj¹cy skrócony opis lasu
i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotycz¹ce
gospodarki lenej. Jak wynika z powy¿szej definicji, uproszczony plan urz¹dzania lasu jest planem odnosz¹cym siê do prowadzenia gospodarki lenej,
którego zakres przedmiotowy jest wê¿szy ni¿ planu urz¹dzania lasu. Uproszczone plany urz¹dzenia lasu s¹ sporz¹dzane dla lasów niestanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa oraz wchodz¹cych w sk³ad Zasobu W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa (art. 19)13. Szczegó³owe warunki i tryb sporz¹dzania planu
urz¹dzania lasu zawiera rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu sporz¹dzania planu
urz¹dzenia lasu, uproszczonego planu urz¹dzenia lasu oraz inwentaryzacji
stanu lasu14.
W trwale zrównowa¿onej gospodarce lenej uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce cele:
1) zachowania lasów i korzystnego ich wp³ywu na klimat, powietrze,
wodê, glebê, warunki ¿ycia i zdrowia cz³owieka oraz na równowagê przyrodnicz¹;
2) ochrony lasów, zw³aszcza lasów i ekosystemów lenych stanowi¹cych
naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze
wzglêdu na:
 zachowanie ró¿norodnoci przyrodniczej,
 zachowanie lenych zasobów genetycznych,
 walory krajobrazowe,
 potrzeby nauki;
3) ochrony gleb i terenów szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenie
lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu spo³ecznym;
4) ochrony wód powierzchniowych i g³êbinowych, retencji zlewni, w szczególnoci na obszarach wododzia³ów i na obszarach zasilania zbiorników wód
podziemnych;
12 Zasada zrównowa¿onego rozwoju okrela rozwój spo³eczno-gospodarczy, w którym nastêpuje proces integrowania dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwa³oci podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania mo¿liwoci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo³ecznoci lub
obywateli zarówno wspó³czesnego, jak i przysz³ych pokoleñ (art. 3 pkt 50 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).
13 Zobacz tak¿e K. Karpus, Prawo lene  plan urz¹dzania lasu, [w:] Wybrane problemy
prawa lenego, s. 5178.
14 Dz. U. z 2012 r., poz. 1302.
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5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców
i produktów ubocznego u¿ytkowania lasu (art. 7 ustawy o lasach).
Przedstawione pierwsze cztery cele obejmuj¹ zadania z zakresu ochrony
rodowiska, a tylko pi¹ty uwzglêdnia potrzeby ekonomiczne i gospodarcze.
Nale¿y tutaj zaznaczyæ, i¿ racjonalna gospodarka lena oznacza tak¹ gospodarkê, która wykorzystuje nowoczesne, naukowe metody, korzysta z instrumentów planowania, a przez to pozwala osi¹gn¹æ dobre wyniki. Racjonalna
eksploatacja lasów powinna polegaæ na równowa¿eniu wyrêbów z przyrostem
masy drzewnej. Natomiast w ramach dzia³añ edukacyjnych tworzone s¹ lene kompleksy promocyjne15.
Do prawid³owej realizacji wszystkich funkcji lasów konieczne jest prowadzenie gospodarki lenej wed³ug sta³ych i cile okrelonych zasad. Wynika
to z przewiadczenia, ¿e swoisty proces produkcji lasu jest procesem d³ugotrwa³ym i st¹d nawet najmniejsze zubo¿enie mo¿e mieæ nieodwracalne skutki16. Zgodnie z art. 8 ustawy o lasach gospodarkê len¹ prowadzi siê wed³ug
nastêpuj¹cych zasad:
 powszechnej ochrony lasów,
 trwa³oci utrzymania lasów,
 ci¹g³oci i zrównowa¿onego wykorzystania wszystkich funkcji lasów,
 powiêkszania istniej¹cych zasobów lenych.

Zasada powszechnej ochrony lasów
Zasada powszechnej ochrony lasu koresponduje z najwa¿niejsz¹ zasad¹
prawn¹ w zakresie ochrony rodowiska, a mianowicie z zasad¹ przezornoci,
czyli niedopuszczenia do pogarszania stanu rodowiska. Powszechna ochrona
lasów w myl art. 9 ust. 1 ustawy o lasach polega na kszta³towaniu równowagi
w ekosystemach lenych, podnoszeniu ich naturalnej odpornoci, a w szczególnoci na wykonywaniu zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów; zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiaj¹cych siê i rozprzestrzeniaj¹cych siê
organizmów szkodliwych oraz na ochronie gleby i wód lenych.
Ochrona lasów opiera siê na g³ównie na:
1) zobowi¹zaniach w³acicieli do kszta³towania równowagi w ekosystemach lenych i podnoszenia naturalnej odpornoci drzewostanów, a w szczególnoci do:
15 J. Paku³a, Pojêcie i zasady gospodarki lenej, [w:] Wybrane problemy prawa lenego,
s. 7995.
16 W. Radecki, Regulacja prawna ochrony lasów w Polsce, [w:] Právní úprava ochrany lesa.
Procesní pro ochrany z¡ivotního prostredí, red. M. Damohorsky, V. Stejskal, Univerzita Karlova
v Praze, Právnická fakulta, Praha 2005, s. 2440.
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 wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów,
 zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szkodliwych,
 ochrony gleby i wód lenych;
2) ustanowieniu powszechnie obowi¹zuj¹cych zakazów i ograniczeñ
w postaci:
 ograniczenia ruchu pojazdów silnikowych, zaprzêgowych i motorowerów
w lasach,
 zakazu czynnoci zagra¿aj¹cym lasom, takich jak zanieczyszczanie gleby
i wód, zamiecanie, rozkopywanie gruntu, niszczenie grzybów, niszczenia
lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych rolin,
 zakazu dzia³añ i czynnoci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo po¿aru
lenego17.
Po¿ary s¹ szczególnym zagro¿eniem dla lasów. W ochronie lasów nale¿y
wyró¿niæ sfery: wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. W ramach tej pierwszej, zgodnie
z w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach, w³aciciele lasów s¹ zobowi¹zani do wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych powstawaniu i rozprzestrzenianiu siê po¿arów18. Szczegó³owe przepisy przeciwpo¿arowe znajduj¹ siê w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie szczegó³owych zasad zabezpieczenia przeciwpo¿arowego lasów19.
Zgodnie z § 1 cytowanego rozporz¹dzenia zabezpieczenie przeciwpo¿arowe
lasów dostosowuje siê do kategorii i stopnia zagro¿enia po¿arowego lasów.
Stopieniem zagro¿enia po¿arowego lasów jest poziom prawdopodobieñstwa
zaistnienia po¿aru w danym dniu, w zale¿noci od dynamicznych zmian
pogodowych i wilgotnoci ció³ki. Wyró¿niamy nastêpuj¹ce kategorie zagro¿enia po¿arowego lasów (§ 2 ust. 1):
 I kategoria zagro¿enia po¿arowego  du¿e zagro¿enie,
 II kategoria zagro¿enia po¿arowego  rednie zagro¿enie,
 III kategoria zagro¿enia po¿arowego  ma³e zagro¿enie.
W celu zapobie¿enia po¿arom wprowadzono obowi¹zek prowadzenia obserwacji terenów lenych, szczególnie w lasach o powierzchni powy¿ej 300 ha
zaliczonych do I lub II kategorii zagro¿enia po¿arowego (§ 4). Obserwacja ta
ma na celu wczesne wykrycie po¿aru, zawiadomienie o jego powstaniu,
a tak¿e podjêcie dzia³añ ratowniczych. Obserwacja lasów mo¿e byæ prowadzona nastêpuj¹cymi sposobami:
1) ze sta³ych punktów obserwacji naziemnej, zwanych punktami obserwacyjnymi (wie¿e obserwacyjne lub stanowiska obserwacyjne usytuowane na
17
18
19

Ibidem.
Ibidem.
Dz. U., nr 58, poz. 405 ze zm.
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obiektach lub wzniesieniach, pozwalaj¹ce na prowadzenie obserwacji w promieniu co najmniej 10 km),
2) przez naziemne patrole przeciwpo¿arowe,
3) przez patrole lotnicze (§ 5).
Bardzo istotn¹ kwesti¹ w utrzymaniu bezpieczeñstwa po¿arowego lasów
s¹ drogi po¿arowe, które równie¿ zosta³y uregulowane przepisami rozporz¹dzenia z 2006 r. Drogi lene zosta³y zdefiniowane jako drogi wykorzystywane
jako dojazdy po¿arowe, które powinny byæ oznakowane i utrzymane w sposób
zapewniaj¹cy ich przejezdnoæ (§ 7). Drogi takie powinny charakteryzowaæ
siê nawierzchni¹ gruntow¹ lub utwardzon¹ o odpowiedniej nonoci, odpowiednim promieniem zewnêtrznym ³uków, odstêpem pomiêdzy koronami
drzew, szerokoci¹ jezdni, a tak¿e posiadaæ plan manewrowy i mo¿liwoæ
mijanki o odpowiedniej szerokoci. Ponadto bardzo istotnym elementem zabezpieczenia po¿arowego s¹ tak¿e pasy przeciwpo¿arowe, ustanawiane przy
obiektach mog¹cych stanowiæ zagro¿enie po¿arowe (§ 9). Wyró¿niamy cztery
podstawowe rodzaje pasów przeciwpo¿arowych A, B, C i D w zale¿noci od
ich charakteru i celu ochrony przeciwpo¿arowej (§ 10 ust. 1). W prowadzeniu
akcji po¿arniczej du¿e znaczenie ma tak¿e odpowiedni sprzêt do gaszenia
po¿aru. Na ka¿de 10 000 ha lasu lub dla nadlenictwa albo parku narodowego powinna byæ zorganizowana co najmniej jedna baza sprzêtu do gaszenia
po¿arów lasów (§ 11).
Natomiast w przypadku strefy zewnêtrznej ochrony lasów przed po¿arami najistotniejsze znaczenia ma art. 30 ust. 3 ustawy o lasach o nastêpuj¹cym brzmieniu: W lasach oraz na terenach ródlenych, jak równie¿
w odleg³oci do 100 m od granicy lasu, zabrania siê dzia³añ i czynnoci
mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo, a w szczególnoci:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez
w³aciciela lasu lub nadleniczego,
2) korzystania z otwartego p³omienia,
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta³oci rolinnych.
Ustawodawca wprowadzaj¹c te zakazy mia³ wiêc na wzglêdzie ochronê
lasów przed ewentualnym zagro¿eniem po¿arowym20.
W ramach ochrony lasu przed organizmami szkodliwymi ka¿dy w³aciciel lasu jest zobowi¹zany do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj¹cych siê organizmów szkodliwych. W razie ich wyst¹pienia
w stopniu zagra¿aj¹cym trwa³oci lasów art. 10 ustawy o lasach nakazuje
wykonanie zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych. W lasach stanowi¹cych
w³asnoæ Skarbu Pañstwa zabiegi takie wykonuje nadleniczy, a gdy je trzeba wykonaæ na obszarze dwóch lub wiêcej nadlenictw, zarz¹dzenie w tej
20 W. Radecki, Regulacja prawna ochrony lasów w Polsce, [w:] Právní úprava ochrany
lesa..., s. 2440.
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kwestii wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych. Natomiast w innych lasach wykonanie takich zabiegów zarz¹dza starosta na koszt
w³aciwych nadlenictw21.
W przypadku ochrony lasów przed zanieczyszczeniem sama ustawa
o lasach nie wskazuje na w³acicieli obowi¹zku ochrony gleby i wód lenych.
Najistotniejszym problemem s¹ zanieczyszczenia pochodz¹ce z zewn¹trz,
zw³aszcza zanieczyszczenia powietrza i odpadami. Zagadnienia te s¹ rozwi¹zywane w ramach przepisów o ochronie rodowiska wyznaczaj¹cych standardy jakoci rodowiska i standardy emisyjne oraz okrelaj¹ce obowi¹zki zwi¹zane z postêpowaniem z odpadami uregulowane m.in. w ustawie  Prawo
ochrony rodowiska i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach22.
Zgodnie z Instrukcj¹ Urz¹dzania Lasu do powierzchni lenych objêtych
szczególn¹ ochron¹ nale¿¹ ródlene oczka wodne, torfowiska, mszary, naturalne zbiorniki wodne, bagna, p³aty rolinnoci chronionej (np. w strefie
górnej granicy lasu), fragmenty gruntów lenych niezalesionych, których odnowienie mo¿e wp³yn¹æ bardzo niekorzystnie na warunki bytowania wystêpuj¹cych tam zwierz¹t chronionych. W tym przypadku wa¿na jest faktyczna
funkcja i rola w ekosystemie tych powierzchni, a nie formalne objêcie ochron¹ prawn¹23.

Zasady trwa³oci utrzymania lasów oraz ci¹g³oci
i zrównowa¿onego wykorzystania wszystkich
funkcji lasów
Trwa³e utrzymanie lasów i zapewnienie ci¹g³oci ich u¿ytkowania powinno nastêpowaæ poprzez (art. 13 ust. 1 ustawy o lasach):
a) zachowanie w lasach rolinnoci lenej oraz naturalnych bagien i torfowisk;
b) ponowne wprowadzanie rolinnoci lenej w lasach w okresie do 5 lat
od usuniêcia drzewostanu;
c) pielêgnowanie i ochronê lasu, w tym zapewnienie ochrony przeciwpo¿arowej;
d) przebudowê drzewostanu niezapewniaj¹cego osi¹gniêcia celów gospodarki lenej; zawartych w planie urz¹dzenia lasu, uproszczonym planie urz¹dzenia lasu lub decyzji w³aciwego organu administracji publicznej;
e) racjonalne u¿ytkowanie lasu w sposób trwale zapewniaj¹cy optymaln¹ realizacjê wszystkich jego funkcji przez:
21
22
23

Ibidem.
Ibidem.
Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe, Instrukcja urz¹dzania lasu, Instrukcja sporz¹dzania projektu planu urz¹dzenia lasu dla nadlenictwa, Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych, Warszawa 2012, I/§ 14.8.2. c.
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 pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczaj¹cych mo¿liwoci produkcyjnych lasu,
 pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego u¿ytkowania lasu w sposób zapewniaj¹cy mo¿liwoæ ich biologicznego odtwarzania, a tak¿e ochronê runa lenego (art. 13 ust. 1 ustawy o lasach).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy, zagro¿enie trwa³oci oznacza stan
lasu wywo³any czynnikami zewnêtrznymi lub nieprawid³ow¹ gospodark¹ len¹, wymagaj¹cy zabiegów zwalczaj¹cych i ochronnych albo jego przebudowy.
Z kolei ci¹g³oæ i zrównowa¿one wykorzystanie wszystkich funkcji lasów wi¹¿e siê z przyjêciem koncepcji lasu wielofunkcyjnego, ³¹cz¹cego funkcje
ochronne, produkcyjne i spo³eczne. Nale¿y tutaj zaznaczyæ, i¿ program zrównowa¿onej gospodarki lenej i polityka ekologiczna pañstwa uznaj¹ las wielofunkcyjny i trwa³y za najbardziej po¿¹dany24. Du¿e znaczenie w realizacji
powy¿szych celów ma hodowla lasu. Zasady Hodowli Lasu (§ 2) precyzuj¹, i¿
najwa¿niejsze jest zachowanie lasów istniej¹cych i kszta³towanie nowych,
przy respektowaniu warunków i procesów naturalnych przez:
a) stopniowe osi¹ganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach
lenych,
b) zapewnianie produkcji drewna i u¿ytków niedrzewnych,
c) kszta³towanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powi¹zañ gospodarki lenej z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym.
Celami szczegó³owymi hodowli lasu, w odniesieniu do ka¿dego drzewostanu s¹:
a) cele perspektywiczne (d³ugookresowe), polegaj¹ce na okreleniu drzewostanu w wieku jego dojrza³oci do odnowienia, wyra¿onej w typach drzewostanów dla poszczególnych siedlisk, po³o¿enia i warunków rodowiska
przyrodniczego oraz w wiekach dojrza³oci drzewostanów do odnowienia
okrelanych w planach urz¹dzenia lasu;
b) cele etapowe (redniookresowe), które powinny byæ rozwiniêciem celów perspektywicznych, obejmuj¹ce od kilkunastu do kilkudziesiêciu lat
zgodnie z naturaln¹ dynamik¹ rozwoju drzewostanów, uwzglêdniaj¹ce potrzebê wprowadzania zmian w aktualnym stanie drzewostanów przez np.:
 prowadzenie zabiegów pielêgnacyjnych, w sposób i o natê¿eniu odpowiednim do fazy rozwoju drzewostanów,
 zmianê sk³adu gatunkowego drzewostanów, ich struktury wiekowej i przestrzennej,
 optymalizacjê zapasu drzewostanów,
 rewitalizacjê gleb i regradacjê siedlisk,
 odbudowê systemu ma³ej retencji w lesie,
 przywracanie naturalnej ró¿norodnoci biologicznej lasu;
24 J. Paku³a, Pojêcie i zasady gospodarki lenej, [w:] Wybrane problemy prawa lenego,
s. 7995.
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c) cele krótkookresowe (dorane), formu³owane na okres wa¿noci planu
urz¹dzenia lasu i ujmowane we wskazaniach gospodarczych opisów taksacyjnych.
Sposoby realizacji ww. celów okrelane s¹ na etapie sporz¹dzania projektu planu urz¹dzenia lasu. Realizuj¹c cele hodowli i u¿ytkowania lasu, przyjmuje siê zasadê, zgodnie z któr¹ ka¿dy las w ka¿dym miejscu i czasie
w sposób naturalny pe³ni jednoczenie ró¿ne funkcje (§ 7). Wielofunkcyjna
gospodarka lena powinna zapewniaæ mo¿liwoæ trwa³ego i zrównowa¿onego
pe³nienia przez lasy wszystkich ich naturalnych funkcji i wzmagaæ funkcje
uznane dla danego obszaru za wiod¹ce25.

Zasada powiêkszania zasobów lenych
Powiêkszanie zasobów lenych realizowane jest poprzez zalesienia gruntów oraz podwy¿szanie produkcyjnoci lasu w sposób okrelony w planie
urz¹dzenia lasu. Do zalesienia mog¹ byæ przeznaczone nieu¿ytki, grunty
rolne nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieu¿ytkowane rolniczo
oraz inne grunty nadaj¹ce siê do zalesienia, a w szczególnoci:
 grunty po³o¿one przy ródliskach rzek lub potoków, na wododzia³ach,
wzd³u¿ brzegów rzek oraz na obrze¿ach jezior i zbiorników wodnych;
 lotne piaski i wydmy piaszczyste;
 strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;
 ha³dy i tereny po wyeksploatowanym piasku, ¿wirze, torfie i glinie (art. 14
ustawy o lasach).
Zalesienia gruntów s¹ bardzo istotnym elementem gospodarki lenej. Na
mocy art. 14 ustawy o lasach wielkoæ zalesieñ, ich rozmieszczenie oraz
sposób realizacji okrela Krajowy Program Zwiêkszania Lesistoci opracowany przez ministra w³aciwego do spraw rodowiska i zatwierdzony przez
Radê Ministrów. Grunty przeznaczone do zalesienia okrela miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obowi¹zek zalesiania ci¹¿y na nadleniczych w odniesieniu do gruntów w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych oraz na w³acicielach lub
u¿ytkownikach wieczystych pozosta³ych gruntów.
Konsekwentna realizacja polityki zalesiania powinna zapewniæ zwiêkszenie lesistoci kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050. Uzasadnione
jest to przede wszystkim potrzeb¹ wiêkszego wykorzystania funkcji lasów w:
 retencjonowaniu i ³agodzeniu ekstremalnych stanów przep³ywu wód powierzchniowych i gruntowych,
25 Zasady hodowli lasu obowi¹zuj¹ce w Pañstwowym Gospodarstwie Lenym Lasy Pañstwowe, wersja 7 powsta³a w wyniku prac zespo³u zadaniowego powo³anego zarz¹dzeniem nr 75
Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 27 listopada 2009 r.
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 przeciwdzia³aniu degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu,
 wi¹zaniu CO2 i gazów przemys³owych z powietrza, wody i gleby oraz
neutralizacji ich negatywnego dzia³ania,
 korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na
terenach rolniczych,
 zachowaniu zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu ró¿norodnoci biologicznej i naturalnoci krajobrazu,
 tworzeniu mo¿liwoci wypoczynku dla ludnoci oraz poprawy warunków
¿ycia na terenach zurbanizowanych.
W Polsce na lata 20012020 przewidziano wykonanie zalesieñ na powierzchni 680 tys. ha, w tym na gruntach pañstwowych 130 tys. ha oraz na
gruntach niepañstwowych 550 tys. ha. Nale¿y nadmieniæ, i¿ w sk³ad sektora
pañstwowego wchodz¹ grunty bêd¹ce w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa, a w sk³ad
sektora niepañstwowego przede wszystkim grunty nale¿¹ce do indywidualnych w³acicieli, ale tak¿e grunty gminne i spó³dzielcze26.

Podsumowanie
Zasoby lene pe³ni¹ nieocenion¹ rolê w ¿yciu i gospodarce cz³owieka.
Powinny zatem podlegaæ kompleksowej ochronie, której s³u¿¹ instrumenty
prawne w postaci planów urz¹dzania lasów. Wa¿ne jest, aby gospodarka ta
nie by³a jedynie nastawiona na funkcje produkcyjne, ale uwzglêdnia³a te¿
funkcje ekologiczne, kszta³tuj¹ce rodowisko naturalne. Prawid³owo prowadzona gospodarka lena pozwala na realizacjê najwa¿niejszej zasady prawa
ochrony rodowiska, a mianowicie zrównowa¿onego rozwoju  co umo¿liwia
gospodarcze u¿ytkowanie zasobów lenych przy jednoczesnym zachowaniu
ich dla przysz³ych pokoleñ.

Summary
The legal and organizational aspects
of the forest resources management
Key words: forest resources, legal protection, forest management principles.

Forest resources are very precious for humans life and for economy and
thus, they should constitute a subject of complex protection. To achieve this,
legal instruments, regulated mainly in the Law on forest of 1991, are neces26

Ministerstwo rodowiska, Krajowy Program Zwiêkszania Lesistoci, Warszawa 2003.
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sary. An example of such measures is the forest management plan regarding
the present state of the forest resources and its future. The scheme included
not only the productive but also ecological function of forests. Correctly
conducted, forest management allows to abide the legal principles of environmental protection law, regarding the sustainable development.
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Transformatywny wymiar dyskursu
integracyjnego. Kilka uwag z perspektywy
psychologicznej teorii ontogenezy
Lawrencea Kohlberga
Wprowadzenie
Od lat podnoszone s¹ postulaty realizowania przez filozofiê prawa roli
³¹cznika pomiêdzy naukami prawnymi a socjologi¹, psychologi¹, politologi¹,
ekonomi¹ czy nawet naukami przyrodniczymi, celem pog³êbienia zrozumienia ró¿nych aspektów zjawiska prawnego1. Rozwój ró¿norodnych perspektyw
badawczych zrodzi³ koncepcjê wielop³aszczyznowoci badañ nad prawem,
przyjmuj¹cej za³o¿enie o ontologicznej z³o¿onoci zjawiska prawnego b¹d
przynajmniej o potrzebie stosowania odmiennych metod niezbêdnych do badania rozmaitych aspektów prawa2.
W literaturze wyró¿nia siê cztery g³ówne p³aszczyzny funkcjonowania
prawa: logiczno-jêzykow¹, psychologiczn¹, socjologiczn¹ oraz aksjologiczn¹3.
Metodologiczne rozumienie wielop³aszczyznowoci zbieg³o siê z postulatem
zewnêtrznej integracji prawoznawstwa, w tym zw³aszcza wykorzystania
w badaniach nad prawem metod wypracowanych przez takie nauki, jak
logika, nauki o jêzyku, socjologia, psychologia czy cybernetyka4. Jak dobitnie
1 T. Pietrzykowski, Intuicja prawnicza. W stronê zewnêtrznej integracji teorii prawa, Warszawa 2012, s. 9.
2 K. Opa³ek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 328.
3 Ibidem, s. 329; szerzej zob. np. J. Wróblewski, Prawo i p³aszczyzny jego badania, Pañstwo i Prawo 1969, z. 6, s. 9961006.
4 J. Wróblewski, W. Lang, S. Zawadzki, Teoria pañstwa i prawa, Warszawa 1980, s. 40;
Por. T. Pietrzykowski, Intuicja prawnicza..., s. 9; K. Opa³ek, Problemy wewnêtrznej i zewnêtrznej integracji nauk prawnych, Krakowskie Studia Prawnicze 1968, z. 12; J. £akomy,
Wp³yw koncepcji ontologicznej z³o¿onoci prawa i wielop³aszczyznowoci metodologicznej prawoznawstwa na ogóln¹ refleksjê o prawie, [w:] Wp³yw teorii Jerzego Wróblewskiego na wspó³czesne
prawoznawstwo, red. T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2011, s. 114. Na temat
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wskazuje Tomasz Pietrzykowski: Rozwój i integracyjne tendencje otaczaj¹cych prawoznawstwo nauk przyrodniczych i spo³ecznych czyni¹ zewnêtrzn¹
integracjê nauki o prawie nieuchronn¹ konsekwencj¹ »ducha czasu«. W ich
wietle rzetelna nauka o prawie albo bêdzie interdyscyplinarna i zintegrowana z dokonaniami wspó³czesnej biologii, psychologii, socjologii czy neuroscience, albo nie bêdzie jej w ogóle5.
Zgodnie z przyjmowan¹ koncepcj¹ wielop³aszczyznowoci i postulatem
podejmowania przez filozofiê prawa problemów donios³ych praktycznie6, nale¿y zwróciæ uwagê na transformatywny wymiar dyskursu integracyjnego,
obecnego w praktyce prawniczej podczas tzw. negocjacji kooperacyjnych7 lub
mediacji8, w sytuacji konfliktu stron rozgrywaj¹cego siê nie tylko w wymiarze
behawioralnym czy spo³ecznym, ale równie¿ psychologicznym9. Podjête w artykule rozwa¿ania koncentruj¹ siê kolejno na istocie dyskursu integracyjnego,
rozumieniu transformacji personalnej oraz podstawowych za³o¿eniach psychologicznej teorii rozwoju moralno-spo³ecznego Lawrencea Kohlberga10. Podstawow¹ perspektywê analizy stanowi zatem psychologiczna teoria ontogenezy11.
funkcjonowania prawa w ramach p³aszczyzny cybernetycznej w ujêciu teoretycznoprawnym i praktycznym zob. np. J. Janowski, Cyberkultura prawa. Wspó³czesne problemy filozofii
i informatyki prawa, Warszawa 2012; M. Araszkiewicz, A. £opatkiewicz, A. Zienkiewicz, Factor-based
parent plan support system, [w:] ICAIL 13: Proceedings of the Fourteenth International Conference
on Artificial Intelligence and Law, eds. E. Francesconi, B. Verheij, New York 2013, s. 171175.
5 T. Pietrzykowski, Intuicja prawnicza..., s. 49. T. Stawecki zauwa¿a, i¿ dorobek teorii
prawa, aksjologicznie ukierunkowanej filozofii prawa, jurysprudencji, Methodenlehre Rechtslehre, socjologii prawa zaanga¿owanej spo³ecznie, nauk ekonomicznych, nauki o literaturze i innych dziedzin nie wyklucza siê, lecz uzupe³nia, sk³adaj¹c siê zarazem na szeroko rozumian¹
filozofiê prawa  zob. T. Stawecki, Filozofia prawa a teoria prawa. Spór nierozstrzygalny czy
pozorny?, Studia Iuridica 2006, nr 45, s. 231.
6 Na temat zasadnoci podejmowania przez filozofiê prawa jedynie rzeczywistych problemów wspó³czesnego wiata  zob. T. Stawecki, op. cit., s. 231; J. Stelmach, Ponowoczesna
filozofia prawa, [w:] Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Kraków 2003, s. 21.
7 Na temat negocjacyjnej orientacji cooperative/problem  solving approach vs competitive/
adversarial approach zob.: J. Folberg, D. Golann, L. Kloppenberg, T. Stipanowich, Resolving
disputes: Theory, practice, and law, New York, 2005, s. 7980; R. Lewicki, D. Saunders, B. Barry,
J. Minton, Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i mened¿erów, Poznañ 2005, s. 5455.
8 Szerzej na temat roli prawnika w mediacjach zob. A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja
s¹dowa i pozas¹dowa. Zarys wyk³adu, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 121139.
9 Por. J. Mucha, Jak badaæ dynamikê i konflikt w spo³eczeñstwie polskim, Studia Socjologiczne 2001, nr 1, s. 342344. Psychologia spo³eczna analizuje problem konfliktów miêdzyludzkich na dodatkowych p³aszczyznach, np. fizycznej, spo³ecznej czy kulturowej  zob. Z. Kmieciak,
Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, s. 18.
10 Szerzej zob. L. Kohlberg, Essays on moral development: The psychology of moral development, t. 1 i 2, San Francisco 1981, 1984; L. Kohlberg, D. Candee, The relation of moral
judgement to moral action, [w:] Morality, moral development, and moral behavior. Basic issues
in theory and research, eds. J.L. Gewirtz, W.M. Kurtines, New York 1984, s. 5373.
11 Ontogeneza w znaczeniu psychologicznym obejmuje ca³okszta³t zmian dokonuj¹cych siê
w psychice i zachowaniu siê cz³owieka w toku ¿ycia indywidualnego. Naukê o rozwoju, poza
ontogenez¹, tworz¹ antropogeneza oraz filogeneza. Opisuj¹c rodzaje zmian rozwojowych, czasami dodatkowo wskazuje siê na tzw. genezê aktualn¹ lub mikrogenezê  szerzej zob. np.
J. Trempa³a, Psychologia rozwoju jako nauka o genezie ¿ycia psychicznego: prze³omowe dokonania i kierunki przysz³ych badañ, Psychologia Rozwojowa 2012, t. 17, nr 1, s. 1729.
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Rozwa¿ania wieñcz¹ uwagi na temat transformatywnego wymiaru dyskursu
integracyjnego, formu³owane w oparciu o prowadzone badania teoretyczne
oraz praktykê autora w zakresie diagnozowania i opanowywania sporów
prawnych (wynikaj¹c¹ z dzia³alnoci zawodowej radcy prawnego, negocjatora
i mediatora)12 .

Dyskurs integracyjny
Podstawow¹ kategoriê podjêtych rozwa¿añ stanowi nietypowa dla klasycznego prawnika s¹dowego (wiadcz¹cego pomoc prawn¹ w sytuacji sporu prawnego) platforma dialogiczna oparta na tzw. dyskursie integracyjnym13, w ramach której dochodzi do wielopoziomowych komunikatów
(werbalnych i niewerbalnych) jego uczestników (stron, prawników czy mediatora) i to w odmiennych od paradygmatu rywalizacyjnego (win-lose solution)
istotnych celach. Chodzi tu bowiem szczególnie o:
1) zawarcie przez strony sporu porozumienia (ugody) wzajemnie akceptowalnego i uwzglêdniaj¹cego interesy i potrzeby obu stron, a tak¿e otoczenia spo³ecznego (win-win-win solution);
2) identyfikacjê i likwidacjê przyczyn konfliktu;
3) odbudowanie pozytywnej komunikacji, relacji oraz podstaw wspó³pracy pomiêdzy stronami sporu na przysz³oæ;
4) spowodowanie samopoznania, samodoskonalenia (nauki) oraz transformacji personalnej (tzw. moral growth)14.
W przyjmowanym rozumieniu dyskurs integracyjny opiera siê na trzech
g³ównych za³o¿eniach:
 jest procesem komunikacyjno-poznawczo-relacyjno-decyzyjnym funkcjonuj¹cym w sytuacji sporu15;
12 Szerzej zob. np. A. Zienkiewicz, Holistyczna metoda diagnozy sporów prawnych  od
prawa do psychoterapii, [w:] Socjoterapeutyczne aspekty zarz¹dzania sytuacj¹ konfliktow¹
w wymiarze jednostkowym i spo³ecznym, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
4 kwietnia 2014 r. [w druku].
13 Nale¿y podkreliæ wieloznacznoæ samego pojêcia dyskurs i istnienie kontrowersji
zwi¹zanych z jego definiowaniem  zob. J. Stelmach, B. Bro¿ek, Metody prawnicze, Kraków
2004, s. 176.
14 Szerzej na temat tzw. moral growth zob. J. Reimer, D. Pritchard Paolitto, R. Hersh,
Promoting moral growth: From Piaget to Kohlberg, Long Grove, Illinois 1990. Odnonie transformatywnego potencja³u dyskursu integracyjnego, zw³aszcza z udzia³em mediatora, tak¿e
w zakresie moral growth zob. R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation. The
transformative approach to conflict, San Francisco 2005.
15 Na marginesie nale¿y wskazaæ, i¿ przyjmowane rozumienie dyskursu koncentruje siê
przede wszystkim na zjawisku konfliktu, podczas gdy mo¿e on równie¿ wystêpowaæ w sytuacji
wspó³dzia³ania stron.
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 przybiera g³ównie postaæ argumentacji opartej na specyficznej etyce mowy
i idealnej sytuacji mowy;
 jego celem jest znalezienie w³aciwego, racjonalnego rozwi¹zania (b¹d
wariantów rozwi¹zañ16) problematycznej kwestii spornej oraz zrealizowanie istotnych celów w wymiarze interpersonalnym, personalnych i ogólnospo³ecznym.
Po pierwsze, przyjête rozumienie zak³ada, i¿ dyskurs w ramach sytuacji
sporu jest procesem zachodz¹cym co najmniej w czterech g³ównych obszarach. Pierwotny obszar stanowi komunikacja stron. Dziêki niej strony wymieniaj¹ pogl¹dy, informacje, argumenty, ujawniaj¹ swoje potrzeby i interesy
oraz prezentuj¹ w³asn¹ osobê (np. posiadane cechy osobowociowe, poziom
intelektualny, wiedzê, dowiadczenie, nastawienie do przedmiotu sporu oraz
drugiej strony), co stanowi obszar poznawczy dyskursu. Równolegle dyskurs
kszta³tuje obszar relacyjny stron, wyrastaj¹cy z ich nastawienia, potrzeb
i uwarunkowañ psychologicznych. Wszystkie trzy obszary s¹ ze sob¹ powi¹zane i wp³ywaj¹ na podejmowane w trakcie dyskursu decyzje, najczêciej
negocjacyjnie wypracowane przez strony (np. co do form i sposobów komunikacji, udzia³u osób trzecich, struktury i regu³ dyskursu, czy wreszcie co do
sposobu rozwi¹zania sporu), czyli na obszar decyzyjny dyskursu17.
Drugie z za³o¿eñ dotyczy argumentacji, która z teoretycznoprawnego
punktu widzenia odwo³uje siê zarówno do logiki i analizy, jak i do hermeneutyki, bêd¹c w istocie trzeci¹ drog¹ w metodologii nauk humanistycznych
prawniczych. Zajmuje bowiem miejsce pomiêdzy formaln¹ logik¹ i »tward¹«
analiz¹ a »miêkk¹« hermeneutyk¹18. Dyskurs integracyjny w odró¿nieniu
od klasycznego dyskursu rywalizacyjnego oparty jest na specyficznych za³o¿eniach normatywnych (zaleceniach), które mo¿na przedstawiæ, jako:
 doprowadzenie do otwarcia siê stron na komunikacjê opart¹ na zasadach etyki mowy (zrozumia³oæ, prawdziwoæ, szczeroæ, s³usznoæ  konsensualnie ufundowany wspólny mianownik sprawiedliwoci);
16

Nie podzielam pogl¹du Ronalda Dworkina, i¿ w sytuacji sporu nawet w trudnych
przypadkach (hard cases) istnieje tylko jedno prawid³owe jego rozstrzygniêcie (right answer)
 zob. R. Dworkin, Bior¹c prawa powa¿nie, Warszawa 1998.
17 W przedstawionym sensie dyskurs obejmuje proces mówienia, proces interakcji i ich
skutki. Inaczej mówi¹c, dyskurs skupia akty mowy o charakterze lokucyjnym, illokucyjnym
oraz performatywnym  por. J.L. Austin, How to do things with words, Oxford 1962; J. Searle,
Speech acts, Cambirdge 1977; J.L. Austin, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wyk³ady filozoficzne, Warszawa 1993; J. Winslade, G. Monk, Narrative mediation: A new approach to conflict
resolution, San Francisco 2000.
18 J. Stelmach, B. Bro¿ek, op. cit., s. 157. Z umiejêtnoci¹ skutecznego uzasadniania
powinna nierozerwalnie ³¹czyæ siê wiadomoæ tego, co siê uzasadnia (fakty, normy, oceny),
w jakim dyskursie siê uczestniczy (teoretycznym, praktyczny, prawniczym, rywalizacyjnym,
integracyjnym. potocznym itd.) oraz jakie s¹ jego priorytetowe kryteria (np. prawda, s³usznoæ,
racjonalnoæ czy skutecznoæ)  zob. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003, s. 15, 16.
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 zapewnienie warunków idealnej sytuacji mowy (równoæ, wolnoæ
stron  uczciwe procedury, zasada si³y lepszego argumentu);
 stworzenie optymalnych warunków komunikacyjnych dla uczestników dyskursu z punktu widzenia czasu, miejsca, sposobów i form komunikowania siê;
 doprowadzenie do w³aciwego rozumienia wzajemnych przekazów i ich
kontekstów oraz wzajemnego s³uchania siê stron;
 umiejêtne zachêcanie stron do pos³ugiwania siê jêzykiem o niekonfliktowym charakterze (brak wykorzystywania nielojalnych forteli erystycznych);
 przezwyciê¿enie wystêpuj¹cych (negatywnych dla poprawnej komunikacji i zawarcia porozumienia) zjawisk obci¹¿enia (ograniczenia) kulturowego (rodowiskowego) jêzyka oraz zjawisk b³êdnej przedinterpretacji (np. stereotypów, uprzedzeñ, kompleksów, mylenia ¿yczeniowego/ roszczeniowego);
 u¿ywanie odpowiednich reinterpretacji i przeformu³owañ;
 zagwarantowanie mo¿liwoci przedstawiania przez ka¿d¹ ze stron
w³asnej wersji wydarzeñ i ich ocen (own story/storytelling);
 spowodowanie otwarcia siê stron na argumenty, interpretacje i twierdzenia drugiej strony (dialogiczna wymiana jêzykowa, zrozumienie uwarunkowañ drugiej strony);
 doprowadzenie stron do stworzenia wspólnej (zgodnej) wersji wydarzeñ i ich ocen (alternative story), a nie pozostawania przy w³asnych ró¿ni¹cych siê wersjach;
 spowodowanie zidentyfikowania potrzeb i interesów stron;
 stworzenie dogodnych mo¿liwoci wspó³dzia³ania obu stron w tworzeniu porozumienia bêd¹cego wynikiem wymiany argumentacyjnej.
Dyskurs integracyjny ma przede wszystkim charakter praktyczny, a jego
naczelne kryterium stanowi s³usznoæ (sprawiedliwoæ). Jest on rodzajem
dyskursu argumentacyjnego, gdy¿ w przewa¿aj¹cej mierze opiera siê na komunikacyjnym modelu argumentacji, racjonalnoci komunikacyjnej oraz
konsensualnym sposobie kszta³towania i podejmowania decyzji przez strony
sporu, tudzie¿ dochodzeniu do prawdy (tzw. prawdy zaakceptowanej)19. Taki
rodzaj dialogowania charakteryzuje wysoki stopieñ realizacji etyki mowy
oraz idealnej sytuacji mowy (proceduralna etyka dyskursu integracyjnego). Ma
on co do zasady charakter poufny. Istnieje mo¿liwoæ prowadzenia bezporedniej i poredniej komunikacji miêdzy stronami przez mediatora, prawników
lub innych reprezentantów stron. Rozwi¹zanie sporu wypracowane w ra19 W dyskursie integracyjnym czasami obecne s¹ tak¿e inne koncepcje postrzegania prawdy  g³ównie koncepcja klasyczna oraz pragmatyczna, pozosta³e w du¿o mniejszym stopniu.
Szerzej na temat ró¿nych koncepcji prawdy zob. B. Chwedeñczuk, Spór o naturê prawdy,
Warszawa 1984; B. Allen, Prawda w filozofii, Warszawa 1994; A. Kucner, Teorie prawdy, [w:]
Podstawy filozofii, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska, Olsztyn 2003, s. 8493.
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mach dyskursu integracyjnego ma wymiar raczej subiektywny, albowiem
fundamentalna kategoria sprawiedliwoci, podobnie jak kategoria prawdy
odkrywane s¹ poprzez konsensus stron. Wymierzanie sprawiedliwoci
w trakcie dyskursu integracyjnego opiera siê zatem na ustalanym przez
strony konfliktu wspólnym poczuciu tego, co w konkretnej sprawie jest sprawiedliwe, osi¹ganym w drodze dyskursu argumentacyjnego, u którego podstaw le¿¹ wzajemnie akceptowane przez strony (czêsto równie¿ internalizowane powszechnie, w ramach zasad sprawiedliwoci spo³ecznej) przekonania,
wartoci i normy20.

Transformacja personalna
Trzecie za³o¿enie znaczeniowe dyskursu integracyjnego wskazuje, i¿ jego
celem jest znalezienie racjonalnego rozwi¹zania (b¹d wariantów rozwi¹zañ)
problematycznej kwestii spornej21 oraz osi¹gniêcie wczeniej wymienionych
wieloaspektowych celów, wród których szczególnie istotny jest rozwój stron
w postaci transformacji personalnej (tzw. moral growth). Na gruncie psychologii rozwój jako zmiany ilociowe oznacza takie zmiany w poszczególnych
wymiarach zjawisk psychicznych (procesów, zachowañ), które nie naruszaj¹
organizacji z³o¿onej struktury wewnêtrznej tych zjawisk czy procesów, a wiêc
nie przejawiaj¹ siê w formie zmiany ich jakoci. Natomiast rozwój w wymiarze zmian jakociowych charakteryzuje przekszta³cenie wewnêtrznej organizacji struktur czynnoci psychicznych i zachowañ, a wiêc powstawanie ich
nowych jakociowo postaci22. W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o dwóch
20 Szerzej na temat specyfiki wymierzania sprawiedliwoci w dyskursie integracyjnym,
zw³aszcza z udzia³em porednika, zob. A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce,
Warszawa 2007, s. 231245; idem, Mediation als eine Form der Justiz, [w:] Mediation als
Verfahren konsensualer Streitbeilegung. Die deutsche, polnische und ukrainische Perspektive,
hrsg. T. de Vries, Frankfurt am Main 2012, s. 322.
21 Zasadnicz¹ kwestiê stanowi tu pojêcie racjonalnoci, którego rozumienie ma donios³e
znaczenie praktyczne, albowiem, jak s³usznie zauwa¿a Lech Morawski: Upowszechniaj¹cej siê
idei pluralizmu metod argumentacji towarzyszy zarazem idea pluralizmu koncepcji racjonalnoci, poniewa¿ ³atwo mo¿na wskazaæ, ¿e ró¿ne modele argumentacji s¹ nie tylko ró¿nymi technikami uzasadniania, ale nios¹ ze sob¹ równie¿ ró¿ne idee racjonalnoci. W ten sposób ró¿ne
modele argumentacji okazuj¹ siê byæ ró¿nymi metodami racjonalizowania naszych decyzji
w kwestii akceptacji zdañ i norm, a porednio  poprzez wp³yw, jaki te decyzje wywieraj¹ na
praktykê spo³eczn¹  ró¿nymi sposobami racjonalizowania otaczaj¹cej nas rzeczywistoci
 zob. L. Morawski, Dyskurs w ujêciu Habermasa, a inne koncepcje argumentacji, [w:] Dyskursy
rozumu: miêdzy przemoc¹ a emancypacj¹, red. L. Witkowski, Toruñ 1990, s. 113.
22 Zmiany, które zachodz¹ w psychice i zachowaniu siê danej jednostki, to tzw. zmiany
intraindywidualne. Natomiast zmiany, które s¹ wspólne ludziom i wystêpuj¹ w sposób mniej
lub bardziej podobny u wiêkszoci, to tzw. zmiany interindywidualne. Na gruncie wspó³czesnej
psychologii doæ powszechnie akceptuje siê propozycjê Johna Flavella, który sposoby ujmowania
zmian rozwojowych opisa³ za pomoc¹ trzech g³ównych modeli: liniowego, stadialnego i cykliczno-fazowego  szerzej zob. np. J. Stanik, Psychologia s¹dowa. Podstawy, badania, aplikacje,
Warszawa 2013, s. 1014.
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kierunkach ustaleñ psychologicznych szczególnie istotnych do dalszych analiz, czyli o wyró¿nieniu w ludzkiej psychice tzw. linii rozwojowych oraz
o etapowym charakterze rozwoju psychiki ka¿dego cz³owieka. Po³¹czenie obu
tych problematyk da³o rozleg³¹ wiedzê na temat fazowego osi¹gania coraz
wiêkszego stopnia zaawansowania w ramach poszczególnych linii rozwojowych, bêd¹cych podstaw¹ postêpuj¹cej dojrza³oci jednostki w ró¿nych sferach (np. jêzykowej, matematyczno-logicznej, poznawczej, emocjonalnej czy
moralnej). Wzrastanie w najbardziej istotnych liniach rozwojowych wraz
z lini¹ samoidentyfikacji (czyli odczuwania samego siebie, poczucia ego) jest
podstaw¹ rozwoju wiadomoci jednostki, która równie¿ pod¹¿a etapowo od
mniej do bardziej zaawansowanej. Ewolucja wiadomoci na ka¿dym z etapów przejawia siê istotn¹ zmian¹ w sposobie odbierania rzeczywistoci, systemach wartoci, okrelania w³asnych celów i sposobów ich realizacji oraz
tworzenia relacji z otoczeniem23.
Przyjmowane w rozwa¿aniach rozumienie transformacji personalnej,
oparte na wieloczynnikowej koncepcji rozwoju psychicznego (czynniki endogenne oraz egzogenne), oznacza trwa³¹ zmianê o charakterze progresywnym
(wartociowan¹ pozytywnie), przynosz¹c¹ stadialny rozwój/wzrost osoby
w sferze moralno-spo³ecznej. Obiektem podlegaj¹cym procesowi transformacji jest psychika ludzka, czyli ca³okszta³t procesów psychicznych, które determinuj¹ zachowanie jednostki oraz jej relacje z rzeczywistoci¹ przyrodnicz¹
i spo³eczn¹. Osi¹gniêcie transformacji personalnej nie wyklucza mo¿liwoci
wystêpowania na drodze do jej osi¹gniêcia momentów kryzysowych, procesów zahamowania, a nawet w pewnych okolicznociach regresji. Prezentowane podejcie (przy wiadomoci wspó³czesnych tendencji przeformu³owania
koncepcji rozwoju na rzecz procesu ró¿nych zmian o charakterze progresywnym i regresywnym) koresponduje zatem z klasycznym filozoficznym oraz
psychologicznym rozumieniem rozwoju (zak³adaj¹cym teleologiczn¹ konotacjê) jako wzrostu/zmiany czynnoci, funkcji czy procesów psychicznych od ich
postaci mniej do bardziej doskona³ych. Rozwoju pod¹¿aj¹cego w kierunku
zmian progresywnych, tj. stadiów (celów, punktów) wartociowanych zwykle
pozytywnie24.

23 P. Koberda, U. Stodolska-Koberda, Rozwój psychiki u osób doros³ych a etiologia chorób
cywilizacyjnych, Choroby Serca i Naczyñ 2008, t. 5, nr 1, s. 38. Na temat ró¿nych koncepcji
ci¹gów rozwojowych poszczególnych elementów psychiki osób doros³ych w ujêciu komparatystycznym (Maslow, Kegan, Kohlberg, Giligan, Loevinger, Graves, Cook-Greuter) zob. ibidem
tabela nr 2, s. 40.
24 Szerzej na temat ró¿nych koncepcji rozumienia rozwoju oraz poszukiwania metateorii
rozwoju zob. J. Trempa³a, op. cit., s. 1729.
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Psychologiczna teoria rozwoju moralno-spo³ecznego
Kohlberga
We wspó³czesnej psychologii powszechnie akceptowany jest pogl¹d, i¿
stadialny rozwój umys³owy warunkuje wiêkszoæ zmian psychicznych, w tym
moralnej strony zachowañ, internalizacji norm etycznych, wynikaj¹cych ze
zrozumienia ogólnych i abstrakcyjnych pojêæ wartociuj¹cych25. W procesie
rozwoju intelektualnego i zdobywania dowiadczenia spo³ecznego cz³owiek
ma mo¿liwoæ wzbogacenia siê o nowe kompetencje spo³eczno-moralne, przejcia na wy¿sze poziomy i stadia rozwoju.
W grupie wybitnych badaczy rozwoju moralnego w ramach paradygmatu
psychologii poznawczej znajduje siê Lawrence Kohlberg, kontynuator dorobku Jeana Piageta. W swojej teorii wykorzysta³ on odkrycia poprzednika,
przyjmuj¹c za³o¿enia strukturalistyczne epistemologii genetycznej, w ramach
której wypracowa³ oryginaln¹, poszerzon¹ operacjonalizacjê stadiów rozwoju
moralnego cz³owieka. Za J. Piagetem przyj¹³ istnienie trzech stadiów rozwoju
struktur poznawczych: przedoperacyjnego, operacji konkretnych oraz operacji
formalnych, a nastêpnie po³¹czy³ je z trzema poziomami rozwoju moralnego
(w ka¿dym wyró¿ni³ dwa stadia): przedkonwencjonalnym, konwencjonalnym
i postkonwencjonalnym26. W ramach tych poziomów przedstawi³ sposoby,
wed³ug których cz³owiek rozumuje, rozwa¿aj¹c zagadnienia moralne oraz
uzasadnia dane zachowania27. Istotê badañ stanowi³y kryteria i kierunki
rozstrzygania dylematów moralnych, umo¿liwiaj¹ce poznanie przes³anek rozumowych i wyborów podmiotów na ró¿nym etapie rozwoju umys³owego,
odnosz¹ce siê g³ównie do (fundamentalnej równie¿ dla prawa, regulowania
konfliktów) zasady sprawiedliwoci28. Zdaniem Kohlberga poprawna teoria
rozwoju moralnego jednostki powinna nie tylko odpowiadaæ na pytanie, dlaczego przechodzi siê ze stadium ni¿szego do wy¿szego (daj¹c opis i eksplanacjê mechanizmu rozwoju), ale tak¿e wyjaniaæ, dlaczego wy¿sze stadium jest
bardziej sprawiedliwe, tzn. oferuje bardziej sprawiedliwe rozwi¹zania ani¿eli
stadium ni¿sze29. Wy¿sze stadia s¹ bardziej wartociowe moralnie, jak te¿
umo¿liwiaj¹ formu³owanie bardziej s³usznych i moralnie w³aciwych s¹dów,
na które zgodziliby siê wszyscy racjonalnie myl¹cy ludzie30.
25
26

Por. J. Stanik, op. cit., s. 19.
Ibidem, s. 25. Szerzej na temat ww. koncepcji zob. np. J. Piaget, Rozwój ocen moralnych
dziecka, Warszawa 1967.
27 Szerzej zob. L. Kohlberg, Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to
socialization, [w:] Handbook of socialization theory and research, ed. D. Goslin, Chicago 1973.
28 J. Stanik, op. cit., s. 24.
29 D. Czy¿owska, O celu i granicach rozwoju moralnego, Analiza i Egzystencja 2008, nr
8, s. 8586.
30 Ibidem, s. 88.
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Zaprezentowane przez Kohlberga stadia rozwoju rozumowania moralnego oparte zosta³y w znacznej mierze na analizie zgromadzonego materia³u
empirycznego. Opisuj¹c najwy¿szy poziom postkonwencjonalny, a zw³aszcza
jego stadium szóste (tzw. perspektywê uniwersalnego moralnego punktu widzenia), autor ten odwo³a³ siê do filozoficznych normatywnych teorii moralnoci Kanta (imperatyw kategoryczny) czy Rawlsa (zas³ona niewiedzy, bezstronnoæ, uniwersalnoæ)31. Jego zdaniem po¿¹dany stan równowagi moralnej
obejmuje przyjmowanie punktów widzenia innych osób (odwrócenie ról, empatia), zdolnoci do ich koordynowania, w tym rozumienia zasad sprawiedliwoci i s³usznoci. Zaburzony stanu równowagi poprzez cieranie siê sprzecznych racji/ interesów/ potrzeb stron przywracany jest poprzez oddanie
sprawiedliwoci zgodnie z zasadami, które oceniane s¹ jako sprawiedliwe
przez wszystkich zaanga¿owanych w dany konflikt32. W tym miejscu nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ powy¿sze za³o¿enia koresponduj¹ ze specyfik¹ dyskursu integracyjnego opartego na etyce mowy i idealnej sytuacji mowy, w którym
zw³aszcza ustalanie (dyskursywne) wspólnego mianownika sprawiedliwoci/
s³usznoci w oparciu o dany typ uzasadnienia, celem podjêcia decyzji o zawarciu i treci porozumienia, stanowi podstawowy dylemat stron sporu. St¹d
te¿ nie bez przyczyny  jak wskazuje Jan Stanik  wród zwolenników
ca³oci teorii Kohlberga mo¿na odnaleæ Jurgena Habermasa (twórcê oryginalnej koncepcji etyki dyskursu), który dopuszcza w sensie naukowym
mo¿liwoæ istnienia szóstego stadium moralnego wród ludzi chc¹cych siê
porozumieæ, funkcjonuj¹cych w ramach odpowiedniej komunikacji przejawiaj¹cej tzw. idealne formy ¿ycia33.
Przedstawiaj¹c podstawowe za³o¿enia na temat poziomów i stadiów rozwoju moralno-spo³ecznego, mo¿na pos³u¿yæ siê poni¿szym zestawieniem,
zwracaj¹c na uwagê na to, i¿ o stopniu rozwoju s¹dów moralnych decyduje
nie tyle sama decyzja (w sytuacji dylematu moralnego czy konfliktu stron)
w przedmiocie tego, jak nale¿y siê zachowaæ, ile uzasadnienie tej decyzji.

31
32
33

Por. ibidem, s. 8690.
Ibidem, s. 89.
J. Stanik, op. cit., s. 3132. Z krytyk¹ L. Kohlberga wyst¹pi³a m.in. Carol Giligan,
która wskaza³a, i¿ istniej¹ dwie orientacje moralne: jedna na sprawiedliwoæ (obecna w teorii
Kohlberga)  akcentuj¹ca wzajemnoæ, równoæ, szacunek, charakterystyczna dla mê¿czyzn;
druga skoncentrowana na trosce o osobê i odpowiedzialnoæ w zwi¹zku interpersonalnym (akcentuj¹ca opiekê, otwartoæ na potrzeby innych i odwrotnie), obecna w myleniu moralnym
kobiet. Szerzej C. Giligan, In a different voice. Psychological theory and womens development,
Cambridge 1982.
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Etapy rozwoju moralnego cz³owieka wed³ug Kohlberga34
POZIOM PRZEDKONWENCJONALNY
Stadium 1  Moralnoæ unikania kary.
Dominuje egocentryczny punkt widzenia. Regu³ przestrzega siê tylko po
to, by unikaæ negatywnych konsekwencji (sankcji). Skutki czynnoci okrelaj¹, czy jest ona dobra, czy z³a. Punkt widzenia, potrzeby i interesy innych nie
s¹ brane pod uwagê. S³uszne jest unikanie zachowañ zagro¿onych sankcj¹.
Stadium 2  Moralnoæ w³asnego interesu.
Dominuje indywidualistyczny punkt widzenia. Jest to orientacja egoistyczna (relatywizm moralny). Dzia³anie dobre to dzia³anie, które ma na
celu dobro w³asne, a nie innych. Pojawia siê wiadomoæ, i¿ ka¿dy cz³owiek
ma swoje potrzeby i interesy, które mog¹ byæ ze sob¹ w konflikcie. S³uszne
jest dbanie o zaspokojenie w³asnych potrzeb i interesów, dopuszczalna jest
równa wymiana i wzajemne korzyci.
POZIOM KONWENCJONALNY
Stadium 3  Moralnoæ harmonii interpersonalnej.
Dominuje perspektywa osoby pozostaj¹cej w zwi¹zkach z innymi osobami. Cenione s¹ spo³ecznie akceptowane standardy zachowania. Dzia³ania
moralne to takie, które odpowiadaj¹ oczekiwaniom przyjaciela, rodziny czy
innej wa¿nej grupy spo³ecznej. S³uszne jest zachowanie z dobrych pobudek,
okazywanie zainteresowania i troski o innych, utrzymywanie pozytywnych
relacji spo³ecznych.
Stadium 4  Moralnoæ prawa i porz¹dku.
Dominuje perspektywa zasad spo³ecznych. Pojawia siê szacunek dla autorytetów oraz przekonanie, ¿e regu³y spo³eczne musz¹ byæ przestrzegane.
Zwraca siê uwagê nie tylko na motywy dzia³ania jednostki, ile na standardy
zewnêtrzne. S³uszne zachowanie to takie, które przyczynia siê do pomylnoci otoczenia spo³ecznego, jest realizacj¹ przyjêtych zobowi¹zañ, posiadanych
uprawnieñ i obowi¹zków.
34 Zestawienie zosta³o oparte na charakterystyce stadiów moralnych L. Kohlberga, przedstawionej przez ró¿nych autorów (W. Gorman, D. Czy¿owsk¹, J. Stanika, P. Koberdê, U. Stodolsk¹-Koberda)  zob. W. Gorman, On the sense of justice, Journal of Psychiatry and Law 1973,
nr 1, s. 9091; D. Czy¿owska, O celu i granicach rozwoju..., s. 87; J. Stanik, op. cit., s. 2435,
7678; P. Koberda, U. Stodolska-Koberda, op. cit., s. 42. Por. J. L. Tapp and L. Kohlberg,
Developing senses of law and justice, Journal of Social Issues 1971, t. XXVII, nr 2, s. 6591.

Transformatywny wymiar dyskursu integracyjnego...

391

POZIOM POSTKONWENCJONALNY
Stadium 5  Moralnoæ umowy spo³ecznej.
Dominuje perspektywa uzgodnieñ (kontraktów) spo³ecznych. To, co
s³uszne, zale¿y od opinii wiêkszoci danej grupy spo³ecznej. Podwy¿szenie
poziomu etycznego nastêpuje przez dialog i wybieranie rozwi¹zañ spo³ecznych dobrych dla obu stron. Nastêpuje zamiana paradygmatu wygranyprzegrany na model wygranywygrany. Pojawia siê wiadomoæ, i¿ zrelatywizowane wartoci i opinie grupy powinny byæ przestrzegane, gdy¿ s¹ wynikiem
umowy spo³ecznej. Przy czym takie wartoci jak ¿ycie czy wolnoæ powinny byæ
szanowane w ka¿dym spo³eczeñstwie niezale¿nie od woli wiêkszoci.
Stadium 6  Moralnoæ uniwersalnych zasad etycznych.
Dominuje perspektywa uniwersalnego moralnego punktu widzenia. Pojawia siê przekonanie o wa¿noci regu³ uniwersalnych, tj. zasad sprawiedliwoci, równoci, poszanowania godnoci cz³owieka, i osobistego wobec nich
zobowi¹zania. S³uszne jest przestrzeganie przyjêtych norm etycznych, a gdy
obowi¹zuj¹ce prawo wchodzi z nimi w konflikt, priorytetem s¹ zinternalizowane standardy moralne, pozwalaj¹ce cz³owiekowi ¿yæ w zgodzie z samym
sob¹.
Niektórzy komentatorzy zauwa¿aj¹, i¿ stadium szóste nie stanowi ostatecznego etapu rozwoju moralnego i mo¿liwe jest jeszcze stadium siódme,
okrelane jako stadium moralno-religijne, w którym osoba dowiadcza jednoci z Bogiem, kosmosem czy natur¹ oraz poczucia bycia czêci¹ nieskoñczonej
ca³oci. Nie zmienia siê zasadnicze rozumienie uniwersalnych zasad ludzkiej
sprawiedliwoci odkrytych w stadium szóstym, ale nastêpuje integracja tych
zasad z ostatecznym sensem ¿ycia35.
Na koniec nale¿y podkreliæ, i¿ stworzony przez L. Kohlberga model
zwi¹zku mylenia moralnego z moralnym dzia³aniem z jednej strony wskazuje, i¿ s¹dy moralne s¹ podstaw¹ dzia³añ moralnych, z drugiej jednak nie
jest to relacja prostego wynikania, gdy¿ nie zawsze osoba realizuje to, co
uzna za s³uszne w danych okolicznociach. Zdaniem autora zgodnoæ miêdzy
myleniem moralnym a dzia³aniem moralnym wzrasta wraz z rozwojem,
a zatem im wy¿sze stadium, tym wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e osoba
zachowa siê zgodnie z tym, co uwa¿a za s³uszne36. Nie mo¿na przy tym
pomijaæ wp³ywu ró¿nych dodatkowych czynników na moralne zachowanie
jednostki, takich jak determinanty spo³eczne (np. naciski i oczekiwania grupy) lub osobowe (tzw. kontrola ego  indywidualne w³aciwoci osoby, np. jej
35
36

D. Czy¿owska, O celu i granicach..., s. 93.
D. Czy¿owska, O zwi¹zkach pomiêdzy rozwojem moralnym a zachowaniami przestêpczymi, Roczniki Psychologiczne 2011, t. XIV, nr 2, s. 127.
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tolerancja na odroczenie gratyfikacji czy inteligencja), których si³a w ocenie
Kohlberga jest s³absza, im wy¿sze stadium rozwoju moralnego i wiêksza
moralna autonomia jednostki37.

Transformatywny wymiar dyskursu integracyjnego
Podjête rozwa¿ania wieñcz¹ uwagi na temat transformatywnego wymiaru dyskursu integracyjnego, formu³owane przez pryzmat psychologicznej teorii rozwoju Kohlberga, w oparciu o prowadzone badania teoretyczne oraz
praktykê autora w zakresie diagnozowania i opanowywania sporów prawnych. G³ównie pytania badawcze dotycz¹ dwóch kwestii, które powinny doczekaæ siê kompleksowych badañ empirycznych:
1) Czy rozwi¹zywanie sporów prawnych w sposób ugodowy w ramach
dyskursu integracyjnego mo¿e istotnie wp³ywaæ na transformacje personaln¹
stron?
2) Czy na bazie empirycznie ufundowanej teorii stadiów rozwoju moralno-spo³ecznego Kohlberga mo¿na adekwatnie okrelaæ poziom rozwoju moralnego stron dyskursu integracyjnego, ustalaj¹c na podstawie jakiego konkretnego typu/ów uzasadnienia strona/y decyduj¹ siê na wzajemne ustêpstwa
i zawarcie porozumienia?
Udzielaj¹c odpowiedzi na pierwsze pytanie, zasadna wydaje siê hipoteza,
i¿ specyfika dyskursu integracyjnego to rodowisko dialogiczne, które mo¿e
istotnie stymulowaæ transformacjê personaln¹ stron, zw³aszcza je¿eli jest on
prowadzony w ramach paradygmatu transformative (konkurencyjnego dla
tzw. orientacji problem-solving38). Celem dyskursu integracyjnego (zw³aszcza
w formie mediacji) oraz powodem, dla którego okrela siê go mianem transformative, jest promowanie wzrostu moralnego stron, który traktowany jest
jako korzyæ ogólnospo³eczna39. Sukces w transformative mediation mierzony
jest takimi czynnikami jak: charakter wywo³anych zmian w zachowaniu (interakcjach) stron oraz jakoæ ich wewnêtrznej przemiany (przede wszystkim
w obszarze ich zdolnoci do samostanowienia, oraz zrozumienia uwarunkowañ innych ludzi)40. Twórcy analizowanego paradygmatu, Robert Baruch
37
38

Ibidem.
Za prekursorów problem-solving uznaje siê Rogera Fishera i Williama Ury, którzy
przedstawiaj¹c istotê negocjacji zorientowanych problem-solving (okrelanych przez nich jako
principled), formu³uj¹ cztery wytyczne (metody): odseparuj (oddziel) strony od samego problemu; skoncentruj siê przede wszystkim na ich interesach, a nie pozycji (stanowiskach, po³o¿eniu,
racjach); odkryj opcje daj¹ce korzyci obu stronom; nalegaj na przyjêcie obiektywnych kryteriów  zob. R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Getting to yes: Negotiating agreement without giving
in, London 1991, s. 15, szerzej s. 1595; polskie wydanie pt. Dochodz¹c do tak. Negocjowanie
bez poddawania siê, Warszawa 2004, s. 47141.
39 R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation: The transformative..., s. 83.
40 Por. ibidem, s. 75.
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Bush i Joseph Folger, widz¹ w potencjale mediacji unikaln¹ zdolnoæ do
pozytywnego przemieniania charakteru stron sporu (jednostek) oraz ca³ego
spo³eczeñstwa (transformative potential of mediation). Wierz¹, i¿ wzrost moralny pojawia siê wtedy, gdy u stron sporu rozwija siê self-determination
(samostanowienie, zdolnoæ do kreowania i podejmowaniu decyzji) oraz wra¿liwoæ (reagowanie) na innych, które odnosz¹ oni odpowiednio do wymiaru
empowerment albo recognition dyskursu41. Empowerment rozumiej¹ jako
przywracanie jednostkom poczucia w³asnej wartoci, si³y oraz zdolnoci do
samodzielnego rozwi¹zywania problemów ¿yciowych42. Empowerment wystêpuje wtedy, gdy strony poprzez mediacjê rozpoznaj¹ swoje cele, rodki (mo¿liwoci ich realizacji), opcje rozwi¹zania sporu oraz wzajemne preferencje,
a tak¿e otrzymuj¹ wsparcie mediatora w podejmowaniu autonomicznych
i przemylanych decyzji43. Uczestnictwo w takim dyskursie pozwala zatem
rozwijaæ samostanowienie, poczucie w³asnej godnoci, samodzielnoci, pewnoci siebie oraz wiary we w³asne si³y  co realizuje wymiar tzw. empowerment. Recogniotion okrelane jest jako wywo³ywanie uznania oraz empatii
dla po³o¿enia i problemów innych ludzi44. Pojawia siê, kiedy strona dobrowolnie staje siê bardziej otwarta oraz wra¿liwa na czêsto wieloaspektowe
uwarunkowania drugiej strony, przez co rozszerza swoj¹ perspektywê postrzegania sporu o zrozumienie i uznanie pewnych racji strony przeciwnej
(acknowlegment), co w efekcie stanowi znaczne u³atwienie na drodze do zawarcia porozumienia45.
Pomylna realizacja zadañ rozwojowych w ramach dyskursu integracyjnego mo¿e skutkowaæ pozytywnymi w³aciwociami w obrêbie ego: poczuciem
samorealizacji, zadowoleniem z ¿ycia, odczuwaniem satysfakcji w dzia³aniach,
mo¿liwoci¹ uzyskania aprobaty spo³ecznej niezbêdnej do pozytywnej samooceny46. W efekcie nastêpuje tzw. socjalizacja ego (finalizacja faz rozwojowych) charakteryzowana przez takie wymiary jak: 1) ufnoæ; 2) autonomia;
3) inicjatywa i zadowolenie z nowych sprawnoci; 4) pracowitoæ, poczucie
kompetencji, dowiadczenie pozytywnych rezultatów; 5) to¿samoæ, podmiotowoæ; 6) intymnoæ (bliskoæ interpersonalna); 7) kreatywnoæ; 8) integralnoæ ego  pe³na samoakceptacja47.

41 R. Baruch Bush, J. Folger, Transformative mediation and third-party intervention: Ten
hallmarks of a transformative approach to practice, Mediation Q 1996, nr 13, s. 264.
42 R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation: Responding to conflict through
empowerment and recognition, San Francisco 1994, s. 126127.
43 A. Rau, E. Sherman, S. Peppet, Processes of dispute resolution. The role of lawyers,
New York 2002, s. 427.
44 R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation: Responding to conflict..., s. 127.
45 Ibidem, s. 89.
46 Por. J. Stanik, op. cit., s. 56.
47 Ibidem, s. 43.

394

Adam Zienkiewicz

Odnosz¹c siê do drugiego z postawionych pytañ, nale¿y zauwa¿yæ, i¿
analiza typu/ów uzasadnienia (motywacji) stron sporu dla podejmowanych
decyzji w przedmiocie dokonywania ustêpstw, poprawy relacji czy zawarcia
porozumienia ujawnia, i¿ teoria stadiów rozwoju moralno-spo³ecznego Kohlberga mo¿e okazaæ siê w wielu przypadkach nieadekwatna do trafnego ustalania poziomu rozwoju moralnego stron konkretnego dyskursu integracyjnego.
Konstruuj¹c swoj¹ skalê, L. Kohlberg przekonany by³ bowiem o linearnym,
jednokierunkowym rozwoju moralnym cz³owieka, mierzonym zw³aszcza poprzez typ uzasadniania decyzji (s¹dów moralnych) co do preferowanego
zachowania w danej sytuacji, podczas gdy w ramach dyskursu integracyjnego niejednokrotnie motywacja stron do podjêcia decyzji w przedmiocie
okrelonej treci i samego zawarcia porozumienia obejmuje równoczenie
typy uzasadnieñ charakterystyczne dla kilku stadiów rozwojowych. Podczas postêpowañ negocjacyjnych czy mediacyjnych i to prowadzonych nie
tylko w celu zawarcia ugody (równie¿ dla poprawy komunikacji, relacji,
ustalenia podstaw wspó³pracy czy zaspokojenia potrzeb psychologicznych)
strony niejednokrotnie decyduj¹ siê na jej zawarcie, korzystaj¹c równoczenie nawet z szeciu ró¿nych typów uzasadniania swoich decyzji, np.
z uwagi na:
a) chêæ unikniêcia negatywnych konsekwencji (np. przegranej w procesie s¹dowym czy koniecznoci zap³aty nale¿noci ubocznych);
b) chêæ zrealizowania swoich g³ównych interesów i potrzeb (nawet
w oparciu o zasadê wzajemnoci ustêpstw);
c) chêæ unikniêcia negatywnej lub uzyskania pozytywnej opinii otoczenia
spo³ecznego (poufnoæ dialogu, prospektywnoæ i ugodowoæ rozwi¹zania sporu daje szansê na wiêksz¹ rodowiskow¹ akceptacjê);
d) chêæ realizacji przyjêtych zobowi¹zañ, posiadanych uprawnieñ i obowi¹zków (wynikaj¹cych nie tylko z prawa, ale równie¿ z innych podsystemów
normatywnych48);
e) chêæ wyboru dobrych rozwi¹zañ dla obu stron, które przyczyniaj¹ siê
do pomylnoci otoczenia spo³ecznego (win-win-win solution paradigm);
f) chêæ realizacji przyjêtych zasad etycznych (zinternalizowanych standardów moralnych) dla bycia w zgodzie z samym sob¹.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania, nale¿y wskazaæ na ograniczenia potencjalnych mo¿liwoci transformatywnych dyskursu integracyjnego. Osi¹gniêty poziom moralny danego stadium bywa odwracalny, tj. ulega stagnacji, a nastêpnie uwstecznieniu w warunkach niesprzyjaj¹cych. Wp³yw na to mo¿e
mieæ m.in. negatywny przebieg dyskursu integracyjnego, w ramach którego
48 Por. R. Mnookin, L. Kornhauser, Bargaining in the shadow of the law: The case of
divorce, Yale Law Journal 1979, nr 88, s. 950997; J. Auerbach, Justice without law? Resolving dispute without lawyers, New York 1983.
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dochodzi do negocjacji/ mediacji z naruszeniem dobrych obyczajów (w z³ej
wierze), toksycznej komunikacji, wywo³ywania silnych zranieñ emocjonalnych czy powa¿nych rozczarowañ postaw¹ adwersarza, brakiem zawarcia
lub zrealizowania porozumienia. Ponadto w praktyce zaawansowany rozwój
intelektualny (stymulowany zw³aszcza procesami asymilacji i akomodacji) nie gwarantuje odpowiednio wysokiego poziomu moralnego cz³owieka, który wci¹¿ mo¿e pozostawaæ w tzw. fazie lepego egoizmu czy egocentryzmu49.
Niejednokrotnie uczestnik dyskursu integracyjnego spotyka siê z trudnociami nie do przezwyciê¿enia w zakresie transformacji personalnej, gdy¿ on
lub adwersarz cierpi¹ na powa¿ne zaburzenia osobowoci o charakterze psychopatycznym (osobowoæ dyssocjalna), których typowe wyznaczniki to: egocentryzm i przesadne poczucie w³asnej wartoci, brak wyrzutów sumienia
i poczucia w³asnej winy, p³ytkoæ uczuæ, brak empatii i lekcewa¿enie uczuæ
innych, sk³onnoæ do oszukiwania, k³amstwa i manipulacji, ³atwoæ reagowania agresj¹ i gwa³townymi reakcjami nieadekwatnymi do sytuacji (impulsywnoæ, potrzeba stymulacji), g³êboka potrzeba psychicznej i fizycznej kontroli nad otoczeniem, niewra¿liwoæ na stosowane dolegliwoci czy sk³onnoæ
do obwiniania innych jako jedyny sposób wyjaniania w³asnego zachowania50. Psychopaci nie dostrzegaj¹ w sobie ¿adnych problemów psychicznych
czy emocjonalnych, nie rozumiej¹, dlaczego mieliby zmieniæ swoje zachowanie, aby dostosowaæ siê do norm spo³ecznych, podczas gdy podstaw¹ transformacji czy terapii jest wiadomoæ posiadania problemu i chêæ jego rozwi¹zania, w tym otwarcie siê w konflikcie na uwarunkowania i argumenty drugiej
strony51. Cz³owiek z osobowoci¹ dyssocjaln¹ jest przekonany, ¿e ma prawo
pos³ugiwaæ siê oszustwem, k³amstwem i manipulacj¹, aby uzyskaæ co mu siê
nale¿y i przechytrzyæ wrogie  jak s¹dzi  otoczenie (drug¹ stron¹). Stoi to
w ra¿¹cej sprzecznoci z zasadami etyki mowy i idealnej sytuacji mowy, na
których opiera siê dyskurs integracyjny52. Jakakolwiek zmiana zachowania
zaburzonej jednostki jest mo¿liwa tylko wówczas, gdy bêdzie w jej egoistycznie pojmowanym interesie, co wyklucza w zasadzie mylenie integracyjne w
kategoriach ustêpstw i polubownego rozwi¹zania sporu uwzglêdniaj¹cego interes obydwu stron oraz otoczenia spo³ecznego53.
Konkluduj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ niezale¿nie od zasygnalizowanych
ograniczeñ transformacji personalnej jednostek posiadaj¹cych osobowoæ
dyssocjaln¹ (psychopatyczn¹) szerokie aplikowanie przez prawników, zgodnie
49
50

Szerzej zob. J. Stanik, op. cit., s. 17; P. Koberda, U. Stodolska-Koberda, op. cit., s. 42.
R. Hare, Psychopaci s¹ wród nas, Kraków 2010, s. 53, 269; Psychologia. Podrêcznik
akademicki, pod red. J. Strelaua, Gdañsk 2005, t. 3, s. 589.
51 Por. R. Hare, op. cit., s. 245.
52 Por. ibidem, s. 246.
53 Por. ibidem, s. 245.
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z postulatem collaborative law54, dyskursu integracyjnego (z uwagi na przewa¿aj¹c¹ liczbê jego zalet i efektywnoæ) nale¿y uznaæ za jak najbardziej
po¿¹dane55. Chocia¿ proces transformacji personalnej (przemiany moralnej)
stymulowany w dyskursie integracyjnym ma charakter stadialny, strony
mog¹ nie tylko zatrzymaæ siê w rozwoju personalnym (osobowym) na okrelonym etapie (situational transformation), ale tak¿e przyswajaæ, a nastêpnie
kultywowaæ ów rozwój (developmental transformation) w kierunku takiego
kszta³towania swojej wiadomoci, to¿samoci oraz postaw, które bêd¹ skutkowa³y naturalnym ich d¹¿eniem do kompromisowego pokojowego wspó³istnienia spo³ecznego, opartego na powszechnie akceptowanych wartociach
i zasadach56.

Summery
The transformative property of integrative discourse.
A few comments from the perspective of Lawrence Kohlbergs
psychological theory of ontogenesis
Key words: integrative discourse, Kohlbergs psychological theory of moral development, personal transformation, stages of moral development, moral thinking and behaviour in
integrative discourse.

The purpose of this article is to draw attention to the transformative
property of integrative discourse. The basic perspective of the analysis is
psychological theory of ontogenesis created by Lawrance Kohlberg. The
author presents the essence of integrative discourse, the meaning of personal transformation and the basic assumptions of Kohlbergs psychological
theories of moral and social development. Then, the transformative property
of integrative discourse is considered. In the last part of paper, psychological
problems with moral development of psychopaths are noticed.

54 Jego istota opiera siê na podejmowaniu przez prawników przede wszystkim prób negocjacyjnego lub mediacyjnego rozwi¹zywania sporów oraz na kierowaniu spraw do s¹dów tylko
wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne. Szerzej na temat collaborative law zob. Collaborative law: A new model for dispute resolution, ed. S. Gutterman, Denver 2004.
55 Na temat zalet dyskursu integracyjnego, zw³aszcza w formie mediacji, zob. szerzej
A. Zienkiewicz, Studium mediacji..., s. 150152.
56 Szerzej na temat etapów rozwoju osobowego w zwi¹zku z dyskursem integracyjnym
przy udziale mediatora oraz situational transformation i developmental transformation
zob. J. Seul, How transformative is transformative mediation? A constructive-development
assessments, Ohio State Journal on Dispute Resolution 19992000, nr 15, s. 143157. Nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ przeprowadzone w Polsce badania wed³ug Kohlbergowskiej koncepcji rozumowania moralnego potwierdzi³y wystêpowanie i progresjê rozwojow¹ dotycz¹c¹ pierwszych czterech
stadiów  zob. J. Stanik, op. cit., s. 32.

