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Wstęp

 Monografia „Stosowanie prawa. Historia, praktyka i społeczeństwo” 
to zbiór tekstów polskich i zagranicznych autorów poświęconych interdyscy-
plinarnym i międzynarodowym badaniom nad czynnikami wpływającymi na 
stosowanie prawa zarówno w Europie, co zostało opisane w części pierwszej, 
jak i w Azji, co zostało opisane w części drugiej. Ze względu na udział zagra-
nicznych badaczy w pracach nad monografią, a także ze względu na specyfikę 
niektórych tematów, oprócz tekstów w języku polskim, w monografii znalazły 
się także artykuły w języku angielskim.

Część pierwszą monografii rozpoczyna artykuł Izabeli Ledwandowskiej-
-Malec „Realizacja prawa dystrybuty przez władców Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów (XVI-XVIII w.)” poświęcony analizie praktycznego wykonywania 
przez królów władzy rozdawniczej w dobie istnienia Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Izabela Wasik jest autorką kolejnego artykułu, pt. „Kompetencje 
Sejmu Krajowego Galicji w strukturze organów monarchii habsburskiej”. Na-
stępnie w monografii znalazły się dwa teksty dotyczące zagadnień związanych 
z doktrynami polityczno-prawnymi. Pierwszy, autorstwa Karoliny Król, pt.  

„Ruch wolnego prawa - czyli zapomniana koncepcja źródeł prawa", a drugi 
autorstwa Jakuba Pokoja pt. „Samooszukiwanie w ujęciu Roberta Triversa a 
polityka historyczna”. Następnie w pracy znajdują się, artykuł Wiktora Wę-
glewicza, pt. „Umowy polsko – ukraińskie dotyczące położenia jeńców inter-
nowanych podczas wojny 1918-1919 r.: teoria i praktyka” oraz artykuł Anny 
Lamtych, pt. „Instytucja pracowniczego podporządkowania na tle rozwoju 
prawa pracy”. Część pierwszą kończą dwa rozdziały anglojęzyczne. Pierwszy 
z nich jest autorstwa Rékasiné Adamkó Adrienn, pt. “The judicial practice of 
adoption between 1953 and 2013”, a drugi jest autorstwa Huberta Mielnika, 
pt. “The problems of confiscation of private property in the legal theses of 
Polish (non-German) courts of appeal in the General Government during 
World War II”.
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Druga część monografii została poświęcona Azji. Otwiera ją artykuł Jo-
anny Puchalskiej, pt. „Potomkowie bogów. W co wierzą japońscy nacjona-
liści?”, który porusza wątki na styku prawa, społeczeństwa i historii. Po tym 
tekście kolejne trzy artykuły poruszają wątki chińskie. Anglojęzyczny artykuł 
Zuzanny Kopanii, pt. „Women and Law through legal history in Imperial 
China”, stara się przedstawić ewolucję pomiędzy pozycją kobiet, a prawem w 
cesarskich Chinach. Artykuł Joanny Marszałkowskiej nosi tytuł „Izba Kon-
trolna Republiki Chińskiej jako kontynuacja tradycji ustrojowej cesarstwa”. 
Ostatni artykuł autorstwa Marii Sztuki porusza z kolei ważną kwestię na styku 
stosowania prawa i społeczeństwa, jakim jest przemoc w rodzinie z perspekty-
wy prawa chińskiego, jak i polskiego.

Tak zróżnicowany dobór tematyczny i przekrój czasowy pozwolił w jed-
nej pracy zamieścić wiele bardzo ciekawych wyników badań, a także pozwolił 
spojrzeć na stosowanie prawa na przestrzeni wieków z perspektywy historycz-
nej, praktyki prawniczej, wpływu społeczeństwa, czy nawet analizy językowej.

Zuzanna Kopania
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Introduction

This book is a collection of text written by Polish and foreign authors de-
voted to interdisciplinary and international research on the factors influenc-
ing the application of law in Europe, as described in the first part, and in Asia, 
as described in the second part. Due to the participation of foreign researchers 
in the work on the monograph, as well as due to the specificity of some topics, 
apart from texts in Polish, this book also includes papers in English. 

Zuzanna Kopania



Część I

Europa
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Izabela Lewandowska-Malec1

Realizacja prawa dystrybuty 
przez władców Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszych rozważań jest jedno z największych uprawnień 
królów w dobie istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów – władzy roz-
dawniczej (iustitia distributiva). Idea, która przyświecała tej kompetencji była 
niezwykle wzniosła; mianowicie, uważano, że w Rzeczypospolitej godności, 
urzędy, stanowiska powinni obejmować ludzie, którzy szczególnie zasłużyli 
się dla państwa. A zatem, formuła dystrybuty miała służyć wynagrodzeniu dla 
bene meritorum, pokazania dobrego przykładu i zachęcenia innych do służby 
publicznej. Uważano wówczas, bowiem, że Rzeczpospolita będzie prawidło-
wo się rozwijać, jeśli jej dobrzy obywatele będą nagradzani a źli karani.

Ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Obecnie bardzo modne stało się słowo -„HYBRYDA”, które w intere-
sującym nas kontekście oznacza „połączenie przeciwstawnych myśli politycz-
nych”2. Jak nie nazwać hybrydą ustrój mieszany, który funkcjonował w Rze-
czypospolitej Obojga Narodów – państwa polsko-litewskiego, powstałego na 
mocy Aktu unii lubelskiej z 1569 r.; relacje pomiędzy monarchą a narodem 
szlacheckim uregulowano w Akcie konfederacji warszawskiej i Artykułach 
henrykowskich – oba z 1573 r. Rzeczpospolita jako państwo było złożone  
z dwóch ustrojów, opisanych przez Arystotelesa, którego teorię rozwijali 

1 dr hab. prof. UJ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Hybryda_polityczna (dostęp: 17.09.2020).
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późniejsi myśliciele: królestwa i politei – ta ostatnia zaś zwana rzecząpospolitą 
składała się z oligarchii i demokracji, uznawanych za ustroje zwyrodniałe, jed-
nak łącząc się miały przynosić dobre efekty – ustrój właściwy3. 

Ustrój Rzeczypospolitej był więc podwójnie zmieszany, był swoistą 
hybrydą.

Stosunki pomiędzy monarchią a politeją

Zagadnienie to dotyka problemu suwerenności, która jest niepodzielna. 
Skoro tak, to trzeba rozważyć czy w RON suwerenem był władca czy naród 
szlachecki (zarówno bracia „młodsi” –rycerstwo jak i „starsi” – rody sena-
torskie). To okazało się do pogodzenia w państwie polsko-litewskim. Król 
jako władca elekcyjny, wybierany przez szlachtę, posiadał zespół uprawnień, 
który czynił zeń suwerena w ramach monarchii, będącej chronologicznie 
ustrojem starszym, natomiast w rzeczpospolitej czyli naszej politei suwerenem 
był naród szlachecki. Ten układ sił był doskonale widoczny w sejmie wal-
nym będącym emanacją Rzeczypospolitej, w którym władca początkowo był 
czynnikiem suwerennym (king in parliament), a następnie przez odbieranie 
mu szeregu kompetencji stał się jednym ze „stanów sejmujących”. Zdarzało 
się też, że króla wcale nie uważano za stan Rzeczypospolitej, lecz tylko dwa 
pozostałe stany: rycerstwo i rody senatorskie (oligarchiczne). Było to szczegól-
nie widoczne w okresie bezkrólewia, gdy istniała tylko rzeczpospolita, a kom-
petencje przysługujące monarsze ulegały zawieszeniu – dlatego przykładowo 

„zamykano” księgi dla wpisów, zawieszano działalność sądownictwa zwyczaj-
nego, wydającego wyroki w imieniu monarchy. W czasie interregnum władzę 
przejmowała szlachta. Dodać należy, że ze względu na brak jednego podmiotu 
suwerenności w Rzeczpospolitej za suwerena w istocie uważano prawo jako 

„duszę” rzeczpospolitej.

Kontrola prerogatywy monarszej  
w zakresie władzy rozdawniczej

Z dawien dawna królowi przysługiwało prawo nadawania godności  
i urzędów oraz szafowania dobrami koronnymi; czynił to w ramach monar-
chii. Było to niezwykle potężne narzędzie w rękach monarchy. Uzyskanie 
zaszczytu otwierało drogę do dalszej kariery, w ten sposób monarcha starał 

3 Por. http://biblioteka.kijowski.pl/arystoteles/polityka.pdf (dostęp: 17.09.2020), s. 96.
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się pozyskiwać stronników, ludzi życzliwych dworowi. W każdych czasach 
uprawnienia nominacyjne świadczą o potędze danego ośrodka władzy.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest prawo do rozdawania tak zwa-
nych wakansów czyli urzędów wakujących po śmierci dostojników; aktualnie 
używa się określenia wakaty. Pierwsze ograniczenia swobody władcy w zakre-
sie polityki rozdawniczej wprowadzono jako przywileje szlacheckie, począw-
szy od końca XV w.4 Kolejne bariery dla poczynań monarchy wprowadzo-
no w latach 60-tych XVI w. poprzez przyjęcie założenia, że urzędy powinni 
otrzymywać najbardziej zasłużeni dla rzeczypospolitej (bene meriti). W recesie 
sejmu piotrkowskiego 1565 r. odłożono do następnego sejmu kwestię wyna-
lezienia „obyczaju […] iakoby ludzie dobrze zasłużeni Rzeczypospolitej, zapłatę 
cnotliwych zasług mieli”5. Temat ten faktycznie podjęto na kolejnym sejmie  
 bw Piotrkowie w 1567 r.:

widząc rzecz być potrzebną i przystoiną, naidujemy, iż zasłużonym lu-
dziom Rzeczypospolitej dostojeństwa, urzędy […] wedle zdania i woli 
Naszej, któreby prawa nie obrażając, wieczną na sobie pamięć i poczciwą 
sławę niosły, były służby nagradzane6.

Po śmierci Zygmunta II Augusta, ostatniego Jagiellona na tronie Rze-
czypospolitej na sejmie elekcyjnym w 1573 r. przyjęto zespół postanowień, 
zmierzających do określenia władzy monarchy w pewnych zakresach. Na owe 
czasy było to istotne novum, szczególnie w kontekście rodzącego się w innych 
krajach ustroju absolutnego. Akt ten od imienia pierwszego króla elekcyjnego 
nazwano Artykułami henrykowskimi, a zaprzysiągł go jako pierwszy władca 
Stefan Batory w 1576 r. Jeden z przepisów Artykułów henrykowskich odnosił 
się do zagadnienia sposobu obsady urzędów: 

Urzędy koronne obojego narodu w cale zachowane być mają, także dwor-
skich urzędów umniejszać i zatłumić nie mamy, ale owszem ludziom sta-
tecznym, godnym i zasłużonym obojego narodu, a nie obcym, gdybykol-
wiek wakowały powinni będziemy dawać7.

4 Volumina Constitutionum t. II 1550-1609, vol. 2 1587-1609, do druku przyg.  
S. Grodziski, przedm. W. Uruszczak, Warszawa 2008 (dalej VC II, 2), s. 341 przypis 5.
5 Volumina Constitutionum t. II, 1550-1609, vol. 1 1550-1585, do druku przyg.  
S. Grodziski, I. Dwornicka i W. Uruszczak, Warszawa 2005 (dalej VC II, 1), s. 178.
6 1567, pkt 10, Merita, VC II, 1, s. 199.
7 1573, pkt 11 Artykułów henrykowskich, VC II, 1, s. 328; 1576, pkt. 10, ibidem,  
s. 368.
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Na sejmie koronacyjnym Stefana Batorego w 1576 r. przyjęto ponadto kon-
stytucję następującej treści:

Wakancye wszelakie […], gdy przypadną, będziem powinni dawać nobi-
libus utruisque gentis, bene meritis, wedle prawa. A któreby przed samym 
sejmem przypadły, a nie byłyby przez Nas rozdane, tedy takowe na po-
czątku sejmu koronnego zawżdy będziem powinni rozdać. A gdzieby iaka 
wątpliwość o prawie Naszym była, tedy o tym ma być kognicyja na 
tymże sejmie walnym koronnym8. 

Z powyższego przepisu wynikało, że posłowie jako reprezentanci szlach-
ty stali się bacznymi obserwatorami poczynań monarchy w kwestii obsadza-
nia urzędów, a w przypadku wątpliwości brali udział w obrębie sejmu w ich 
rozstrzyganiu.

Przy okazji koronacji kolejnego władcy – Zygmunta III Wazy –  
w 1587 r. powyższe przepisy uszczegółowiono, mianowicie:

Wakancye wszelakie nadalej pół roka, potym iako się która otworzy, roz-
dawane być maią. Iednak które by immediate przed sejmem przypadły, 
maią być nadalej w tydzień po poczęciu sejmu rozdane, Czego posłowie na 
sejmie popierać maią9.

Z tego z kolei, przytoczonego przepisu wynikało, że nałożono 
na króla ograniczenia czasowe (terminus ad quem) w kwestii obsadzenia 
wakansu poza sejmem i na sejmie. Owo „popieranie” przybrało kon-
kretniejszą postać w 1607 r. na fali rokoszu sandomierskiego. Na sej-
mie warszawskim potwierdzono, że wakancje mają być rozdawane lu-
dziom zasłużonym, aby zachęcić ich do służby publicznej. Powtórzono 
poprzednie postanowienie w kwestii dystrybucji wakansów na sejmie  
w ciągu tygodnia od rozpoczęcia obrad, dodając:

Czego Posłowie ziemscy postrzegając, upominać się, mianowawszy co wa-
kuje, mają przez marszałka poselskiego, przy propozycji, i do żadnych kon-
sultacyi sejmowych aż się temu prawa dosyć nie stanie przystępować mają10.

8 1576, pkt. 3, O dobrach iuris caduci i wakancyjach, VC II, 1, s. 371.
9 1587, pkt. 31, O wakancyach, VC II, 2, s. 71.
10 1607, pkt. 7, O wakancyach, VC II, 2, s. 341.
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W powyższym przepisie zostało nadane posłom, a więc reprezentantom 
środowiska szlacheckiego uprawnienie do „upominania się”, obwarowane 
prawem do odmowy wdania się w dysputę o innych sprawach, wynikają-
cych z programu obrad. Postanowienie to i poprzednie potwierdzono jeszcze  
w 1631 r.11

Materia rozdawnictwa urzędów znalazła swoje miejsce w paktach kon-
wentach za następnego króla – Władysława IV Wazy; elekt zobowiązywał się 
do rozdania wakansów poza sejmem do 6 tygodni a na sejmie niezwłocznie, 
ponadto gwarantował, że nie dopuści do nieprawnego łączenia urzędów czyli 
złamania zasady incompatibilitas12.

Praktyka była taka, że posłowie przygotowywali listę wakujących urzę-
dów i o rozdanie ich „upominał się” marszałek poselski po propozycji. Je-
śli dyrektor izby „zapomniał”, jak na sejmie 1649/50 r. o tym obowiązku, 
a próbował do tego tematu powrócić później, w imieniu Jana Kazimierza 
odpowiedziano, że jest już na to za późno13. Ponadto przepis nie był jasno 
sprecyzowany, stąd monarcha niejednokrotnie unikał personalnych deklaracji, 
ograniczając się jedynie do informacji, że oto wakanse zostały rozdane. Posło-
wie byli jednak nieustępliwi i domagali się podania do publicznej wiadomości, 
kto stał się beneficjariuszem owych wakatów. Przykładowo, na sejmie w 1620 
r. spełniono ostatecznie ich żądanie14. W 1638 r. z kolei król ustami swego 
podkanclerzego koronnego Piotra Gembickiego oświadczył, że żadnych wa-
kancji nie ma do rozdania. Okazało się to jednak nieprawdą, skoro sam Gem-
bicki postąpił wówczas na urząd kanclerza w. koronnego15. 

Sprawa nadawania urzędów i godności stanowiła jeden z punktów zapal-
nych na sejmie; gdy posłowie nie mogli osiągnąć efektu czyli doprowadzić do 
niezwłocznego rozdysponowania wakansami, mieli prawo za pośrednictwem 
marszałka poselskiego „uskarżać się” na brak realizacji przepisów w tej materii. 
Uporczywie odmawiał nadania wakansów Jan Kazimierz na sejmach w latach 
50-tych, toczono wówczas jałowe dyskusje czy urząd hetmana zalicza się do 

11 1631, pkt. 6, O wakancyach, Volumina Legum t. III 1609-1640, wyd. J. Ohryzko, 
Petersburg 1859 (dalej VL III), s. 319.
12 1632, Pakta konwenta, pkt. 53 i 54, VL III, s. 364.
13 Ł. Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, Wrocław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk 1978, s. 75-76.
14 „Iż kiedy się owo posłowie na seymie wakancyi upominaią, żeby ie rozdano respons 
odnoszą od Króla Imci, że iuż ie rozdano, żeby w tym że responsie mianowano specifice, co 
komu dano, czego się raz domawiała izba poselska na seymie 1620 przed Turecką woyną i effiut 
to, że nieboszczyk ksiądz Lipski na ten czas pieczętarz na regestrzyku czytał specifice wakancye, 
które komu dano [...]”, J. Sobieski na sejmiku przedkonwokacyjnym lubelskim 3.06.1632, 
Biblioteka Książąt Czartoryskich (dalej: BCzart.) rkps. 124, k. 269.
15 Archiwum Główne Akt Dawnych Metryka Koronna (dalej MK) rkps 185, k. 17v-19v.
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wakansów i bezskutecznie żądano od monarchy jego obsadzenia; władca skar-
żył się, ze „mu wakanse chcą wydrzeć, nie uprosić”16. W rezultacie, cierpiała 
na tym skuteczność sejmu – przykładowo w 1654 r. doszło do zerwania sejmu 
głównie z tego powodu17. Z kolei na następnym sejmie zwołanym jeszcze  
w tym samym roku doszło do innej specyficznej sytuacji; król nadał urzędy 
hetmańskie na Litwie zaciekłym wrogom – Januszowi Radziwiłłowi, wojewo-
dzie wileńskiemu hetmaństwo wielkie, a Wincentemu Gosiewskiemu polne. 
Ta polityka królewska  w zakresie rozdawnictwa również przynosiła szkody18. 

Nadużycia monarsze w kwestii rozdawnictwa 
godności i urzędów

Na królewską politykę nominacyjną spoglądano coraz bardziej krytycz-
nie. Upowszechniał się pogląd, że „urzędy” i „dygnitarstwa” nie otrzymu-
ją najbardziej zasłużeni.  „Nie mogą się bene meriti i na usłudze zgrzybiali 
[…] doczekać chleba odrobiny Rzpltey” – utyskiwała szlachta sandomierska  
w 1652 r.19. Niefrasobliwość, lekceważenie utartych dobrych zwyczajów  
i praw zarzucano Władysławowi IV, wytykając, że wakanse oddaje bez zasta-
nowienia, „sekretnie”, „bez rady urzędników” i to komu? - faworytom, „ko-
chankom” królewskim, lub „za instancją królowej”, bądź „według woli jedne-
go podkomorzego” (Adama Kazanowskiego)20. Dochodziło do różnorakich 
nieprawidłowości, błędów i niejasności w obsadzie stanowisk. Zdarzało się, że 
kto inny otrzymał tytuł, a kto inny dobra, związane z danym stanowiskiem21. 
Za czasów Jana Kazimierza o wakanse upominali się żołnierze zasłużeni  
w walkach z Kozakami i Tatarami. Bacznie przyglądano się nomina-
cjom na stanowiska, krytycznie oceniając decyzje królewskie, jak w 1649 r.  
 
 

16 W. Kochowski, Historya panowania Jana Kazimierza. T. 1; wyd. E. Raczyń-
ski, Poznań 1859, s. 174.
17 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za 
panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, t. I, Wrocław 2000,  
s. 173-174.
18 „Gąsiewski z Księciem w ustawnej pozostawał emulacyi, i to wtenczas, gdy Litwa 
potrzebowała ratunku”, W. Kochowski, Historya panowania…, s. 176, s. 177-178.
19 pkt. 53 instrukcji województwa sandomierskiego na sejm 1652, Biblioteka Ossoli-
neum (dalej: BOss.) 224/II, k. 1238.
20 Pamiętniki Albrychta Stanisława X. Radziwiłła Kanclerza W. Litewskiego, t. 1, wyd. 
E. Raczyński, Poznań 1839 (dalej: Raczyński), s. 147, s. 214-215, s. 252-252, s. 262, s. 332,  
s. 342, s. 405.
21 Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690,  
t. II, Berlin-Poznań 1864, s. 192.
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podczas oblężenia Zbaraża, gdy na starostwo urzędowskie po zabitym Jerzym 
Rzeczyckim urząd otrzymał dworzanin króla, a nie zasłużeni w boju22.

Z czasem było już tylko gorzej, bo wakanse stały się narzędziem niejawnej 
polityki dworskiej, pozyskiwania stronników i źródłem dochodów. Zdarzało 
się, że król nie tylko powoływał kandydatów o wątpliwych kompetencjach, 
ale również za obietnicę nadania urzędu spodziewał się zysków, domagał się 
posłuszeństwa, a także prowadził politykę nie obsadzania urzędu przez dłuższy 
czas. 

Nadużycia i upadek obyczajów nie dotykał jednak tylko dworu; zakuli-
sowe starania o nadanie wakansu czynili także sami zainteresowani oraz ich 
poplecznicy. Śmierć dostojnika, dzierżącego różne urzędy, była okazją do 
dążenia do ich uzyskania. Gdy w trakcie sejmu 1649/50 r. zmarł podskarbi 
wielki koronny Jan Mikołaj Daniłowicz, chwytano się różnych sposobów, by 
pozyskać jakiś wakans; posuwano się do intryg i kontradykcji pod pozorem 
troski o dobro publiczne23; „konkurencie różnych osób do wakansów” nastą-
piły również na wieść o śmierci marszałka koronnego nadwornego Adama 
Kazanowskiego. Ostatecznie marszałkostwo otrzymał generał krakowski Jerzy 
Lubomirski24, choć inny pretendent ofiarowywał ponoć królowej 100 tys zł za 
to stanowisko25. Identyczna kwota padła jako obietnica za nadanie marszał-
kostwa nadwornego dla Hieronima Radziejowskiego, dotychczasowego sta-
rosty łomżyńskiego26. Po śmierci Jerzego Ossolińskiego, kanclerza wielkiego 
koronnego w 1650 r. „co żywo o pieczęć konkurowano”, jednak nadano ją 
dotychczasowemu podkanclerzemu Andrzejowi Leszczyńskiemu27. Duchow-
ni awansujący na urzędy Rzeczypospolitej mieli ponoć mniej zabiegać o nie. 
Takiego zdania był Wespazjan Kochowski, który stwierdził, że: „natenczas nie 
był emulacyi w duchowieństwie, ani się tak ubiegali o honory, bo do honorów 

22 W. Kochowski, Historya panowania…, s. 84.
23 „śmierć [Daniłowicza-ILM] nie mało przydała okazyi do fakcyi quaerenti-
bus, quae sua sunt, i do kontadykcyi zanoszenia w oczywistych i potrzebnych Rze-
czypospolitej sprawach, aby tylko mógł każdy cokolwiek pro se in curia Regis wy-
targować z tych wakancyi, które się po pomienionym Podskarbim ad dispositionem 
Regiam dostał’, „[…] z tej tedy okazyi, […] różni różnych szukali sposobów, jakoby 
pod tak pogodny czas zamąciwszy wodę, mógł każdy jakąkolwiek na się ułowić ryb-
kę”, „dlatego sprawy Rzeczypospolitej potrzebne odłogiem leżały i w konkludowaniu 
sejmu prolongacya się działa”, S. Oświęcim, Diariusz 1643-1651, wyd. W. Czermak, 
Kraków 1907 (dalej: Oświęcim), s. 212, Scriptores Rerum Polonicarum t. XIX.
24 MK 191, k. 309-310.
25 A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3 1647-1656, przeł. i oprac.  
A, Przyboś i R. Żelewski, Warszawa1980, s. 232, s. 241.
26 A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 212.
27 W. Kochowski, Historya panowania…, s. 114.
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przybierano ludzi, ale nie intrygantów”28. Gdy jednak kasztelan zakroczym-
ski Piotr Jakub Grodzicki w 1650 r. skrytykował praktykę nadawania urzę-
dów za pieniądze, musiał następnie wycofać się ze swych słów jako godzących 
w majestat królewski29. Ta kwestia powracała jednak na kolejnych sejmach;  
w 1652 r. w izbie poselskiej zauważono, że „wakanse tak są przedażne, jako 
towary w kramach”30. W ciągu panowania Wazów zatracono ideę obsadzania 
urzędów i stanowisk przez ludzi oddanych służbie dla Rzeczypospolitej31. 

Prawo dystrybuty wśród egzorbitancji

Już na elekcji drugiego Wazy znany wojskowy orator Jan Krukienicki 
piętnował poczynania monarchy w kwestii rozdawnictwa urzędów  jako jedną 
z największych egzorbitancji:

we wszystkim chrześcijaństwie drugiej Rzptey takiey nie masz, w któreyby 
większą krzywdę ludzie zasłużeni in iustitia distributiva cierpieli iako iest 
nasza. […] Toć to iest fundamentum libertatis naszych, że sobie wolnymi 
głosami obieramy Pana a to zaś iest anima libertatis, że go iure iurando 
obowięzuiemy y na to nam przysięga aby dobra Rzeczypospolitey nikomu 
inszemu, iedno bene meritis rozdawał 32.

W początkach XVIII w. swoje rozważania w tym względzie opublikował 
Stanisław Dunin Karwicki. W prawie do dystrybuty upatrywał narzędzia do 
osiągnięcia absolutum dominium:

Dać buławę i wojska Rzeczypospolitej w dyspozycyję wolną komu chcieć, 
dać pieczęci i kancelaryją państwa, dać rząd i miecz z laską marszał-
kowską, powsadzać sobie senat i podobierać po woli do rady ludzi po-
dług intencyjej. Nadto mając chleb Rzeczypospolitej w ręku dać tym, co 
sposobniejsi królewskim interesom, sto i więcej intraty rocznej z dóbr  
 
 

28 Ibidem, s. 114.
29 Raczyński, s. 458.
30 Ibidem, s. 469.
31 Por. instrukcja sejmiku sandomierskiego przed sejmem 1652-I: „48. Wszystkie 
urzędy, wszytkie honorum fasces, także i starostwa, są to bene meritorum, non summato-
rum copiis solatia; aby ich nie przedawano, ponieważ to nie dzieje się dosyć pactis conventis.  
53. Nie mogą się bene meriti i na usłudze zgrzybiali, których aetas consumpsit et agestas, do-
czekać chleba odrobiny Rzeczypospolitej. Przetoż aby PP. Starostowie wójtostw, które bywały 
spe zasłużonym nie trzymali”, Oświęcim, s. 387.
32 Zdanie na electiey Władysława IV Króla Polskiego od Pana Wincentego Krukiew-
nickiego wydane, Biblioteka Kórnicka rkps 1317, k. 582-583.
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Rzeczypospolitej. Któryż może lepszy być i niepostrzeżeńszy sposób torowa-
nia sobie drogi do absolutnego panowania jako ten33.

Karwicki był zwolennikiem tajnych wyborów na urzędy lokalne przez 
miejscową szlachtę zaś na centralne urzędy przez króla i walną radę. Uważał, 
że to rozwiązanie wpłynie pozytywnie także na samą elekcję władcy, bowiem 
stronnikom kandydatów nie będzie już tak zależało na przeforsowaniu swo-
jego pretendenta, skoro nie będzie dzierżył w swoim ręku prawa dystrybuty.

Podsumowanie

Jedną z przyczyn upadku staropolskiej Rzeczypospolitej była wadliwa 
polityka nadawania przez królów elekcyjnych godności, urzędów i stanowisk. 
Piękna idea wynagradzania „dobrze zasłużonych” dla ojczyzny coraz bardziej 
podupadała. Jeszcze w czasach Zygmunta III Wazy polityka nominacyjna mo-
narchy nie budziła większych zastrzeżeń, jednak już za panowania jego syna  
i następcy -Władysława IV Wazy – sytuacja uległa pogorszeniu. Wakanse stały 
się łakomym kąskiem dla magnatów, stale działających na rzecz wzmocnienia 
swojej pozycji, ale i dwór widział w tym możliwość pozyskiwania stronników. 
W kręgach szlacheckich rozlegały się głosy oburzenia na tę sytuację, zwłaszcza 
gdy coraz częściej zaczęły podać zarzuty o zdobywanie wakansów w drodze 
zwykłego przekupstwa. Drugi Waza stale cierpiał na braki finansowe, głównie 
z powodu swojej rozrzutności. Sytuacja uległa gwałtownemu pogorszeniu za 
rządów jego brata i następcy Jana II Kazimierza, gdy nieomalże jawnie nie 
tylko kupowano urzędy, ale także doszło do uzależniania pozyskanych adhe-
rentów w drodze tak zwanych skryptów lojalności. W tej polityce trzeciego 
Wazę wspierała aktywnie jego królewska małżonka Ludwika Maria Gonzaga. 
Szlachta traciła więc nadzieję na karierę w służbie publicznej. Tak upadła jedna 
z najważniejszych idei stanowiących fundament ustrojowy Rzeczypospolitej.

33 S. Dunin Karwicki, Egzorbitancye, [w:] Dzieła polityczne z początku XVIII w., 
oprac. A. Przyboś i K. Przyboś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 36-37.
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Izabela Wasik1

Uniwersytet Gdański

Kompetencje Sejmu Krajowego 
Galicji w strukturze organów 

monarchii habsburskiej

Fenomen dualistycznej monarchii po dziś dzień stanowi wśród naukow-
ców przedmiot wielorakich badań. Ciągle bowiem zaskakuje możliwość ujęcia 
w ramy państwowe wielu narodów, o różnych językach i odmiennych kul-
turach, pod berłem Habsburgów na czele z cesarzem Franciszkiem Józefem 
I uważanym powszechnie za symbol Austro – Węgier. Państwo to wykształ-
ciło specyficzną strukturę, na którą składały się organy szczebla ogólnokra-
jowego oraz krajowego z zagwarantowaną autonomią. Jedną z części składo-
wych austriackiej części monarchii była także Galicja ze stolicą we Lwowie. 
W niniejszej pracy zostaną przedstawione kompetencje jakie przysługiwały 
jednej z najważniejszych emanacji przyznanej autonomii, czyli Sejmowi Kra-
jowemu umiejscowionemu w strukturze organów państwowych monarchii 
habsburskiej. 

Po przegranych bitwach pod Magentą i Solferino w roku 1859 oraz upad-
ku rządu Bacha2 Cesarstwo Austriackie w odpowiedzi na kryzys w państwie  
i odradzające się silne tendencje odśrodkowe, zwłaszcza Węgrów, podjęło pra-
cę nad gruntownymi reformami, które wkrótce miały przeobrazić monarchię 

1 Mgr; Katedra Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UG; ORCID: 
0000-0002-2986-3817
2 H. Wereszycki, Historia Austrii, 1986, s. 222.
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w państwo prawa3. Monarchia habsburska zaczęła stopniowo wykształcać 
swój własny system konstytucyjny, począwszy od roku 1860, kiedy to wy-
dano dyplom październikowy4, przy którego powstaniu nieoceniony udział 
miał Agenor Gołuchowski5. Akt ten stanowił, iż władza ustawodawcza na 
szczeblu ogólnopaństwowym będzie wykonywana przez cesarza wraz z Radą 
Państwa, natomiast władza krajowa przez cesarza i sejmy krajowe. Co istot-
ne, Oktoberdiplom przewidywał domniemanie kompetencji na rzecz sejmów 
krajowych, co należy uznać za milowy krok dla całej monarchii w budowie 
przyszłej struktury państwa dualistycznego. Ponadto, w swej treści potwier-
dzał on także prawa historyczno – politycznych indywidualności, przez 
co entuzjastycznie odnosili się do niego zamieszkujący monarchię Polacy  
i Czesi6, upatrując w nim zapowiedź przyszłych swobód. Stanowisko krytycz-
ne wobec zawartych tam rozwiązań wyrażali natomiast Węgrzy oraz Niem-
cy austriaccy7. Ze względu na liczne napięcia i tarcia polityczne, jakie mia-
ły miejsce po wydaniu wskazanego wyżej aktu, rok później wydano Patent 
lutowy jako akt wykonawczy do Dyplomu październikowego8. Znalazło się  
w nim odmienne uregulowanie kompetencji pomiędzy cesarzem, Radą Pań-
stwa a Sejmami Krajowymi, z uwagi na enumeratywne wymienienie przysłu-
gujących kompetencji tym ostatnim9. W roku 1867 na mocy zawartej ugody 
pomiędzy Austrią a Węgrami powstało jedno państwo Austro – Węgry. Od-
tąd do wspólnych spraw należały m. in. armia, kwestie związane z prowa-
dzeniem polityki zagranicznej, waluta10 oraz osoba władcy, będącego jedno-
cześnie cesarzem Austrii oraz królem Węgier. Oddzielnymi zaś pozostawały 
rząd oraz parlament11. W tym samym roku dla części austriackiej monarchii 

3 Ogromną rolę w ochronie przysługujących praw i wolności obywateli odegrał Try-
bunał Państwa, którego działalność pozwala na stwierdzenie, iż były to działania adekwatne  
i skuteczne, pozwalające na w pełni uzasadnione stwierdzenie, iż Austro – Węgry w pełni 
zasługują na określenie państwa prawa; A. Dziadzio, Ochrona praw i wolności w obywatel-
skich w austriackiej monarchii konstytucyjnej (1867 – 1914), dostępne [online], [data dostę-
pu 13.12. 2020], <http://www.common.law.uj.edu.pl/documents/78723766/84525627/dzia 
dzio-Ochrona%20praw018.pdf>.
4 S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998, s. 275.
5 Agenor Gołuchowski był jednym z najwybitniejszych polityków pochodzących  
z Galicji. Pełnił funkcję namiestnika Galicji, ministra spraw wewnętrznych oraz premiera;  
H. Wereszycki, op. cit., s. 222. 
6 A. Dziadzio, Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914). Władza – obywatel– 
prawo, Kraków 2001, s. 14. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, s. 15.
9 S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998, s. 276. 
10 A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791 – 1997, Warszawa 2001, 
s. 136. 
11 H. Wereszycki, op. cit., s. 228.
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zwanej Przedlitawią12 przyjęto konstytucję, tzw. konstytucję grudniową, na 
którą to składało się kilka ustaw13. Jako ciekawostkę można wspomnieć, iż 
kluczową rolę w przyjęciu tych ustaw odegrali politycy galicyjscy14. Cesarz, 
na mocy ustawy o pełnieniu władzy rządowej i wykonawczej, któremu przy-
sługiwała pełnia władzy w tym zakresie, powoływał i odwoływał ministrów 
politycznie przed nim odpowiedzialnych. Sam władca, będąc osobą „świętą  
i nietykalną” nie ponosił odpowiedzialności za swoje działania. Decydował 
także o wypowiedzeniu wojny i zawarciu pokoju, podpisywał również inne 
traktaty oraz układy handlowe, które pod pewnymi warunkami wymagały 
zgody Rady Państwa. Ponadto podlegało mu też wojsko. Wspomniana wyżej 
ustawa jednocześnie przyznawała cesarzowi prawo veta wobec ustaw parlamen-
tu15. Monarcha dysponował ponadto prawem do wydawania aktów ustawo-
dawczych bez zgody Rady Państwa, które to było bardzo mocno krytykowane 
przez polityków16. Władzę ustawodawczą sprawował monarcha wraz z Radą 
Państwa17 na szczeblu ogólnokrajowym w określonych czternastu dziedzinach 
przynależnych Radzie18, zaś na szczeblu krajowym wykonywał ją z Sejmami 
Krajowymi poszczególnych krajów koronnych19, które to miały pozycję rów-
norzędną z parlamentem mieszczącym się w Wiedniu20. Niezwykle istotną 

12 A. Korbowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772 – 1918), War-
szawa 2017, s. 230. 
13 Były to odpowiednio: ustawa o reprezentacji państwa, ustawa o pełnieniu władzy 
rządowej i wykonawczej, ustawa o władzy sędziowskiej, ustawa o powszechnych prawach oby-
wateli, ustawa o Trybunale Państwa; S. Grodziski, op. cit., s. 277. 
14 Wobec konfliktów jakie wówczas występowały pomiędzy politykami austriacki  
i węgierskimi, Polacy stanowili niezwykle ważnych sojuszników dla dalszego trwania modelu 
rządów parlamentarnych. W zmiana za poparcie ustaw składających się na konstytucję grud-
niową w dość szybkim czasie nastąpiła polonizacja administracji, szkolnictwa i sądownictwa  
w Galicji, a namiestnikiem kraju z reguły był Polak; H. Wereszycki, op. cit., s. 232.
15 A. Dziadzio, Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914). Władza – obywatel– 
prawo, Kraków 2001, s. 48. 
16 A. Ajnenkiel, op. cit., s. 136.
17 Rada Państwa składała się z dwóch izb tj. Izby Posłów wyłanianej w wyborach oraz 
Izby Panów, w której zasiadały osoby dożywotnio mianowane przez cesarza; A. Dziadzio, 
Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914). Władza – obywatel– prawo, Kraków 2001,  
s. 54; W składzie izby wyższej parlamentu byli także Polacy łącznie siedemnaście osób;  
M. Małecki, Wydział Krajowy sejmu galicyjskiego, geneza, struktura i zakres kompetencji, następ-
stwo prawne, Kraków 2014, s. 91.
18 S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914, Tomy 1 – 2, Kraków 2018, s. 60. 
19 Do krajów koronnych zaliczano Górną Austrię ze stolicą w Linzu, Dolną Austrię ze 
stolicą w Wiedniu, Styrię ze stolicą w Grazu, Karyntię ze stolicą w Klagenfurcie, Salzburg ze 
stolicą w Salzburgu, Tyrol ze stolicą w Innsbrucku, Voralberg ze stolicą w Bregencji, Krainę ze 
stolicą w Lublanie, Pobrzeże na który składały się Triest, Gorycja i Gradyska oraz Istria, Dal-
macja ze stolicą w Zadarze, Czechy ze stolicą w Pradze, Morawy ze stolicą w Brnie, Śląsk Górny 
i Dolny ze stolicą w Opawie, Galicja i Lodomeria ze stolicą we Lwowie, Bukowina ze stolicą  
w Czerniowcach; M. Małecki, op. cit., s. 87. 
20 M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2006, s. 236. 
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cezurą czasową w dziejach monarchii mającą wpływ na kształt ustroju monar-
chii austro – węgierskiej był rok 1873. Do tego czasu bowiem Sejmy Krajo-
we wybierały ze swojego grona przedstawicieli, którzy następnie brali udział  
w obradach izby poselskiej parlamentu ogólnokrajowego. Po zmianach wpro-
wadzonych w kwietniu tegoż roku wybory do Izby Poselskiej odbywały się  
w sposób bezpośredni. Kolejną jakże ważną datą, na którą należy zwrócić uwa-
gę, chcą unaocznić jak wyglądał ten dość skomplikowany system powiązań 
pomiędzy poszczególnymi instytucjami w monarchii, jest rok 1896. Wów-
czas ustanowiono następną, piątą kurię zwaną też kurią głosowania powszech-
nego21, a od roku 1907 wybory do izby niższej Rady Państwa następowały  
w wyborach opartych o zasadę równości22. 

Szczegółową regulację dla Galicji stanowił w tej materii Statut Krajowy 
Galicyjski z 1861 r., w czterdziestu trzech paragrafach ustanawiając podstawy 
funkcjonowania tego organu, którego kadencja wynosiła sześć lat23. Na siedzi-
bę wybrano miasto Lwów o czym expressis verbis stanowił Statut. Początkowo 
obrady prowadzono w Teatrze Skarbkowskim, a w następnych latach w nowo 
powstałym gmachu mieszczącym się przy ówczesnej ul. Tadeusza Kościuszki24 
.W paragrafie trzecim nastąpiło sprecyzowanie składu osobowego. Oprócz wy-
mienionych w statucie wirylistów25, przewidziano przeprowadzanie wyborów 
w czterech kuriach26 czterdziestu czterech posłów z kurii wielkiej własności 
ziemskiej, dwudziestu trzech posłów kurii izb handlowych i przemysłowych 
i miast oraz siedemdziesięciu czterech z kurii innych gmin, co łącznie da-
wało organ składający się ze stu pięćdziesięciu osób. Na czele Sejmu Krajo-
wego stał mianowany przez cesarza marszałek krajowy, co wynikało z para-
grafu czwartego. Kompetencje do prowadzenia obrad nadawał marszałkowi 
tj. otwierania, przewodniczenia i zamykania obrady sejmowych przyznawał 

21 S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków 2018, s. 78. 
22 Ibidem, s. 78. 
23 Paragraf 6 Statutu Krajowego „Czas trwania funkcji marszałka krajowego i jego za-
stępcy, tudzież wybranych członków Sejmu Krajowego (period sejmowy) oznacza się na lat 
sześć”; M. Rutkowska, Statut Krajowy dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem 
Krakowskim z 26 lutego 1861 r.; [online], [data dostępu 13.12. 2020 r.], <https://iura.uj.edu.
pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=343>. 
24 M. Małecki, op. cit., s. 81. 
25 Byli to arcybiskupi i biskupi obrządku rzymskokatolickiego oraz rektorzy uni-
wersytetów z Krakowa i Lwowa. Ponadto skład ten uległ rozszerzeniu w późniejszym czasie  
o duchownego obrządku łacińskiego oraz prezesa Polskiej Akademii Umiejętności i ostatecznie 
liczył dwanaście osób; M. Kallas, op. cit., s. 236. 
26 System kurialny był w porównaniu z rozwiązaniami obowiązującymi podówczas we 
Francji czy na ternie Niemiec mocno zachowawczy, premiujący konserwatywne grupy, zwłasz-
cza ziemiaństwo; S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998,  
s. 278 
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paragraf dziesiąty. Ponadto miał on za zadanie kierować Wydziałem Krajowym,  
a także reprezentować go na zewnątrz27, co można uznać za ważny argument  
w zasadności wyróżnienia kolejnej grupy kompetencji jakie przypadły Sejmo-
wi Krajowemu. 

Kompetencje galicyjskiego Sejmu Krajowego tradycyjnie dzieli się na 
trzy grupy: ustawodawcze, kontrolne oraz organizacyjne28. W doktrynie wy-
różnia się także dodatkową wiązkę uprawnień reprezentacyjnych29. W dziedzi-
nie ustawodawstwa krajowego zostały określone przez paragraf 18 30. Zgodnie 
z tym przepisem należały do nich sprawy kultury krajowej31, publicznych bu-
dowli, których koszta pokrywane są z funduszy krajowych32, zakładów do-
broczynnych, uposażonych z funduszów krajowych, preliminarza i zamknięć 
rachunkowych krajowych zarówno a) co do dochodów krajowych z zarządu 
majątku krajowego, z opodatkowania na cele krajowe i korzystania z kredytu 
kraju, jako też b) co do zwyczajnych i nadzwyczajnych wydatków krajowych. 
Następną grupę kompetencji stanowiły sprawy wymienione w pkt. II para-
grafu 18 Statutu Krajowego33, w skład których wchodziły sprawy gminne34, 
kościelne35, związane ze szkolnictwem oraz zaopatrzeniem i zakwaterowaniem 

27 M. Małecki, op. cit., s. 100. 
28 Jest to podział zaproponowany przez wybitnego badacza dziejów Galicji Stanisława 
Grodziskiego; S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków 2018, s. 105
29 Podział zaproponowany przez Mariana Małeckiego oprócz wyżej wymienionych 
grup kompetencji zakłada także dodatkowe uprawnienia, mianowicie uprawnienia reprezenta-
cyjne. M. Małecki, op. cit., s. 91.
30 M. Rutkowska, op. cit.
31 Rozumienie tego pojęcia w praktyce stosowania prawa nastręczyło wiele problemów. 
Zdaniem badaczy było ono zdecydowanie szersze niż w innych krajach koronnych monarchii, 
gdzie ograniczono się głównie do kwestii związanych ściśle z uprawą. Dopiero w roku 1909  
w jednej z ustaw sprecyzowano, jak należy je właściwie intepretować. Oprócz spraw związanych 
z rolnictwem jak np. produkcja rolna i leśna, właściwa melioracja, ale także całokształt ustroju 
agrarnego, który obejmował niejednokrotnie ustawodawstwo społeczne; S. Grodziski, Sejm 
Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków 2018, s. 106; Wskazuje się także rozumie-
nie kultury krajowej jako związanej z ekonomiką kraju, zakładaniem budynków użyteczności 
publicznej oraz zakładami dobroczynnymi; M. Kallas, op. cit. s. 236; Z kolei Marian Małecki 
zaprezentował pogląd o jeszcze szerszym rozumieniu pojęcia kultury krajowej. Kultura krajowa 
powinna także swoim zakresem obejmować także i sprawy kultury narodowej, które to jednak 
w zdecydowanej większości dominowały pośród rozlicznej działalności władz krajowych, a spo-
ra część ówczesnych wysiłków pozostawiła swój trwały ślad aż po dzień dzisiejszy; M. Małecki, 
op. cit., s. 92. 
32 Chodziło tu głównie o budynki należące do władz krajowych np. gmach Sejmu Kra-
jowego czy Zakładu im. Ossolińskich, a także Polskiej Akademii Umiejętności; M. Małecki, op. 
cit., s. 92. 
33 S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków 2018, s. 107. 
34 Regulowała je ustawa z dnia 5 marca 1862, w Galicji obowiązującej w wersji z dnia 
12 sierpnia 1866 r.; M. Małecki, op. cit., s. 93. 
35 Ustawa z dnia 7 maja 1874 r. o uregulowaniu zewnętrznych stosunków prawnych 
Kościoła katolickiego. Ponadto także ustawa o nauce religii w szkołach publicznych z 20 czerw-
ca 1872 r. (nowelizowana w 17 czerwca 1888 r.); M. Małecki, op. cit.,, s. 93. 
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wojska. Oprócz wskazanych wyżej zagadnień Sejm Krajowy zajmował się 
sprawami wymienionymi w pkt. III paragrafu 18 określonymi następnie jako 
dotyczące dobrobytu i potrzeb kraju, przekazywanymi reprezentacji krajowej 
specjalnymi zarządzeniami. Ta ostatnia kategoria została po powstaniu du-
alistycznej monarchii rozszerzona na mocy ustawy o reprezentacji państwa, 
wobec czego Sejm Krajowy zyskał dodatkowe kompetencje m. in. w obsza-
rach organizowania sądownictwa i władz administracyjnych na terenie kraju, 
a także ustawodawstwa odnośnie ksiąg gruntowych36. Kolejna zmiana polega-
jąca na poszerzeniu obszaru dla działania ze strony Wydziału Krajowego miała 
miejsce w roku 1907, gdzie dodano zapisy odnoszące się do ustawodawstwa  
z domeny prawa cywilnego, karnego i karno – policyjnego oraz zarządzenia  
w zakresie organizacji państwowych władz administracyjnych, które będą łą-
czyć się z kompetencjami ustawodawstwa krajowego co do budowy i działania 
autonomicznych organów administracyjnych37. Ustawodawstwo przewidy-
wało także możliwość uchylenia się sejmów krajowych od przekazywanych im 
kompetencji przez ośrodek wiedeński, jednak z tego uprawnienia mającego 
na celu ograniczenie zakresu przyznanej swobody, galicyjski sejm krajowy 
nie skorzystał38. Jak wynika z zachowanych do czasów obecnych materiałów,  
także w formie elektronicznej39 dziedzictwo jakie pozostawił po sobie Sejm 
Krajowy galicyjski jest znaczne. Wg. obliczeń prezentowanych przez Stani-
sława Grodziskiego jest to ponad pięć tysięcy dwieście różnego rodzaju aktów 
prawnych40. Największą aktywność sejmu można zaobserwować na polu skar-
bowości, co należałoby odnieść do chęci poprawy trudnej sytuacji gospodar-
czej w jakiej znajdowała się Galicja, częstokroć bez szans na uczciwą konku-
rencję z dobrze rozwiniętymi częściami kraju. Należy zatem podkreślić, iż po 
wielu wysiłkach całego społeczeństwa, na początku wieku XX był zauważalny 
znaczny wzrost ekonomiczny Galicji41. Spora część przepisów dotyczyła także 
kwestii związanych z bieżącym administrowaniem i wykonywaniem upraw-
nień wynikających z ustawy samorządowej. Kolejną także dość obszerną ka-
tegorią, była materia zaliczana do wspomnianej już wyżej kultury krajowej,  
w skład której regulowano najróżniejsze kwestie począwszy od spraw rolniczych, 
hodowlanych, przez organizację przemysłu, a skończywszy na wspieraniu 

36 S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków 2018, s. 108.
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 [online] <https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/201639?language=pl#structure>.
40 S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków 2018, s. 195. 
41 Ibidem, s. 202. 
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kultury narodowej w różnorakich formach42 . Sporo uwagi poświęcił też Sejm 
Krajowy materii ochrony zdrowia, zwłaszcza budowie nowych szpitali, odzna-
czających się wysoką jakością świadczonych w nich usług43. Niemałe zasługi 
miał też Sejm Krajowy w przedmiocie szkolnictwa. Wraz z Radą Szkolna Kra-
jową44 przyczynił się do zmniejszenia poziomu analfabetyzmu oraz zwiększe-
nia specjalizacji procesu kształcenia przyszłych pokoleń. Jako przykład takich 
działań można wskazać specjalne szkoły we Lwowie, Tarnowie czy Czerni-
chowie45 . Nieco mniejszą aktywność wykazywał Sejm Krajowy w przypadku 
spraw kościelnych oraz związanych z organizacją wymiaru sprawiedliwości na 
terenie kraju. Wpływ Sejmu Krajowego na kształt jakie przybierało ustawo-
dawstwo państwowe wobec zmian sposobu wyłaniania izby niższej parlamen-
tu ogólnokrajowego przyjętych w roku 1873 zmniejszył się, choć można tu 
wskazać na pewien wyjątek, mianowicie ustawa o lichwie46. 

Następną grupę stanowiły uprawnienia organizacyjne. Sejm Krajowy 
wybierał członków swojego organu wykonawczego jakim był Wydział Kra-
jowy. Składał się on z sześciu osób47, co nie odbiega znacząco od pozostałych 
wydziałów krajowych innych krajów koronnych48, przy czym połowę jego 
składu wybierał Sejm Krajowy z pośród swojego grona, a następne trzy osoby 
poszczególne kurie, należy jednak odnotować, iż kuria miast oraz izb przemy-
słowych i handlowych w tym przypadku głosowały razem49. Sejm Krajowy 
miał też dość duży wpływ na tryb prac tego organu m. in poprzez ustale-
nie instrukcji wydziałowych50. Ponadto Sejm Krajowy sprawował zarząd nad 

42 Ibidem, s. 203 i n. 
43 M. Małecki, op. cit., s. 563 oraz 567.
44 Rada Szkolna Krajowa została utworzona w 1867 r., i do jej głównych zadań na-
leżało sprawowanie zarządu nad szkolnictwem ludowym i średnim, opracowywała także pro-
gram nauczania oraz podręczniki jakie następie miały być wykorzystywane w szkołach. Była 
obowiązana do składania Sejmowi Krajowemu sprawozdanie ze stanu szkolnictwa w Galicji;  
A. Korbowicz, W. Witkowski, op. cit., s. 253. 
45 M. Małecki, op. cit., s. 480.
46 Uchwalona najpierw dla Galicji w roku 1877 r., później w 1881 r. stała się ustawą 
ogólnopaństwową. S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków 
2018, s. 109.
47 Paragraf 11 Statutu Krajowego brzmiał „Wydział krajowy jako zarządzający i wyko-
nawczy organ reprezentacji kraju składa się, pod przewodnictwem marszałka krajowego, z sześciu 
członków wybranych z łona zgromadzenia sejmowego.”, M. Rutkowska, op. cit.
48 W 1918 r. rozszerzono liczebność galicyjskiego Wydziału Krajowego do ośmiu osób. 
Natomiast liczba członków wydziałów krajowych w krajach koronnych monarchii wahała się 
od czterech np. w Dalmacji czy Karyntii, poprzez szczęściu gdzie oprócz Galicji występowali 
także m.in. w Górnej i Dolnej Austrii oraz Innsbrucku. Najwięcej, osiem osób liczył wydział 
krajowy Królestwa Czech; M. Małecki, op. cit., s. 159.
49 Ibidem. 
50 S. Grodziski, Sejm Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków, s. 109.
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własnym majątkiem, na który składały się przekazany przez Sejm Stanowy51 
majątek domestykalny, różnego rodzaju fundusze jak choćby indemnizacyjny 
oraz decyzje w sprawie wierzytelności i długów. W swobodzie dysponowania 
był jednak w dużej mierze ograniczony z uwagi na konieczność uzyskiwania 
zgody cesarza52.

Uprawnienia kontrole jakie posiadał Sejm Krajowy koncertowały się 
głównie na administracji krajowej oraz samorządowej. Sejm nie był jednak 
wyposażony w dostateczne uprawnienia, które mogłyby mu pozwolić na sku-
teczne działanie, zwłaszcza wobec organów rządowych. Posłowie mieli możli-
wość kierowania interpelacji do namiestnika53, przewodniczącego odpowied-
niej komisji oraz sekcji, a także do samego marszałka. 

Uprawnienia reprezentacyjne koncentrowały się co do zasady na działal-
ności Sejmu skierowanej na zewnątrz. Reprezentacja sejmowa występowała 
głównie przed cesarzem, co było szczególnie widoczne zwłaszcza w trakcie 
kilku wizyt monarchy w Galicji54 czy też przed innymi organami państwa. 
Sejm także miał za zadanie pośredniczyć w kontaktach z pozostałymi sejma-
mi krajowymi w krajach koronnych należących do monarchii. Trzeba jednak 
zaznaczyć, iż takie działanie miało charakter okazjonalny i doraźny, mocno 
ograniczony już przez samą regulację zawartą w Statucie Krajowym55. 

51 Sejm stanowy został zwołany w roku 1817 i posiadał nader skromne kompeten-
cje, głównie polegające na wysyłaniu adresów do cesarza. Warto w tym miejscu wspomnieć  
o pewnej utartej już charakterystyce tego zgromadzenia poprzez stwierdzenie iż „stany prosiły 
o to, czego nie otrzymywały, a dziękowały za to, o co nie prosiły”. W jego skład wchodzili 
przedstawiciele czterech stanów tj. duchowieństwa, magnaterii, szlachty oraz mieszczaństwa, 
przy czym ostatnia grupa była reprezentowana w osobie jednego przedstawiciela miasta Lwowa. 
Niewątpliwie za jedną z zasług tego ciała przedstawicielskiego należy uznać uzyskanie zgody 
na utworzenie Fundacji Narodowej im. Ossolińskich, której rola w rozwoju polskiej kultury  
w latach następnych jest nie do przecenienia; A. Ajnenkiel, op. cit., s. 116.
52 S. Grodziski, op. cit.
53 Namiestnik był przedstawicielem cesarza w kraju koronnym, organem administracji 
rządowej. Do jego zadań należało m. in przedkładanie ustaw krajowych cesarzowi w celu uzy-
skania sankcji; A. Korbowicz, W. Witkowski, op. cit., s. 244; W miarę wzrostu znaczenia Sej-
mu Krajowego w Galicji powszechną była praktyka, iż Francszek Józef I uzgadniał uprzednią 
kandydaturę z Kołem Polskim w Izbie Poselskiej Rady Państwa i Sejmem; S. Grodziski, Sejm 
Krajowy galicyjski 1861 – 1914,Tomy 1 – 2, Kraków, s. 112. 
54 Franciszek Józef I wizytował Galicję w roku sierpniu 1880 r., 1894 r.; S. Grodziski, 
Franciszek Józef I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006, s. 132 i 137.
55 Paragraf 41 Statutu Krajowego dla Galicji regulował tę kwestię w sposób następują-
cy: „Sejm nie może wchodzić w styczność z żadną reprezentacją krajową innego kraju koronne-
go i nie może wydawać żadnych obwieszczeń. Deputacje nie mogą być do zgromadzenia sejmo-
wego dopuszczone, a petycje może Sejm przyjmować tylko wtedy, jeżeli mu się je przedkłada 
przez którego z członków Sejmu. Wysyłanie deputacji sejmowych na dwór cesarski (do tronu) 
może mieć miejsce tylko za poprzednio uzyskanym cesarskim przyzwoleniem.”; M. Rutkowska, 
op. cit.
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Analiza kompetencji przysługujących galicyjskiemu Sejmowi Krajowe-
mu i ich wykorzystanie, w sposób możliwie najszerszy, o czym świadczy cho-
ciażby rozległe regulacje dotyczące kultury krajowej, pozwala wysnuć wniosek, 
iż organ ten był w pełni świadomy swojej epokowej roli jaką przyszło mu 
odegrać. Nie bez przyczyny Galicja jest nazywana polskim Piemontem. Przy 
niezwykle skromnych środkach finansowych jakimi dysponował na realiza-
cję swoich zadań, uwikłany w strukturę wielonarodowej monarchii, w której  
z biegiem czasu rosły w siłę tendencje odśrodkowe, pojawiały się kryzysy po-
lityczne, wykorzystując uprawnienia jakie niosła ze sobą prawnie zagwaran-
towana autonomia, poprzez wieloletnie i wielotorowe działania, w głównej 
mierze ustawodawcze, doprowadził do zmiany obrazu Galicji. Wieloletnie 
badania Stanisława Grodziskiego wskazują, iż ironicznie określenie Galicji  
i Lodomerii jako „Golicji i Głodomerii” zwłaszcza od początków wieku XX 
jest określeniem nieuzasadnionym i nieodzwierciedlającym w pełni specyfiki 
tej jakże osobliwej części c.k. monarchii. 
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Ruch wolnego prawa -  
czyli zapomniana koncepcja 

źródeł prawa

Wstęp

W codziennej praktyce prawniczej, fundamentalne problemy teorii  
i filozofii prawa zdają się schodzić na drugi plan, bądź w ogóle znikają poza 
margines zainteresowania adwokatów, radców prawnych, prokuratorów czy 
sędziów. Doradzając klientom lub pełniąc służbę publiczną, prawnicy kon-
centrują się na osiągnięciu postawionego im celu, wykorzystując do tego zna-
jomość przepisów i metod logicznych wpojonych w procesie kształcenia. Czę-
sto nie uświadamiają sobie, że sposób rozumowania prawniczego, stosowane 
zasady i narzędzia są wyrazem doktryny przyjętej w danym systemie. W prze-
strzeni publicznej pojawiają się jednak spory, do rozstrzygnięcia których zna-
jomość kodeksu i umiejętność posługiwania się sylogizmami, może nie być 
wystarczająca, albo prowadzić do rozwiązania budzącego wątpliwości. Ożywa 
wtedy dyskusja, czym jest prawo i skąd czerpie ono swoje źródło. 

Jedną z prób odpowiedzi na te pytania podjęli, nieco zapomniani, przed-
stawiciele „ruchu wolnego prawa”, niem. Freirechtsbewegung. W niniejszym 
artykule dokonam streszczenia poglądów jednego z reprezentantów - Her-
manna Kantorowicza, autora manifestu „Walka o naukę prawa”. Jego tekst 
powstał na początku XX wieku w kontrze do pozytywizmu prawniczego, 
szczególnie jurysprudencji pojęciowej, ale wyrażał również krytykę wobec 
teorii prawa naturalnego. Autor zaproponował rodzaj „trzeciej drogi” w trwa-
jącym na przestrzeni lat sporze o naturę prawa. Choć nie stworzył on spójnej 

1 mgr, LL.M; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
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wizji funkcjonowania systemu prawnego, to warto zapoznać się z jego po-
glądami ze względu na argumentację, którą posługuje się dokonując krytyki 
dominujących doktryn. Ponadto w sposób postępowy, jak na współczesne 
mu czasy, opisał rolę sędziego i proces decyzyjny, co zdaniem niektórych ba-
daczy inspirowało kolejne pokolenia filozofów prawa.2 Mimo że publikacja 
tekstu Kantorowicza wywołała wiele kontrowersji i na początku XX wieku 
spotkała się z negatywną oceną środowiska akademickiego, w szczególności w 
Niemczech,3 to analizując rozwój orzecznictwa, można zauważyć, że faktycz-
na rola sędziego, nawet w kontynentalnym porządku prawnym, w pewnym 
aspekcie zawiera elementy modelu zaproponowanego przez autora „Walki o 
naukę prawa”. Zostanie to ukazane w ostatniej części niniejszego artykułu na 
przykładzie orzeczeń dotyczących konfliktu pomiędzy wolnością religijna a 
wolnością twórczości artystycznej.

1. Czym jest ruch wolnego prawa? 

Ruch wolnego prawa zaliczany jest do nurtu realizmu prawnego, czyli 
tendencji, które pojawiły się w XIX wieku w niemieckiej i francuskiej teo-
rii prawa. Za jego głównych przedstawicieli uważa się F. Geny, E. Fuchsa,  
E. Ehrlicha, P. Hecka oraz wymienionego już H. Kantorowicza. Za upraw-
nioną uważali oni jedynie socjologicznie zorientowaną naukę prawa, która 
posiada metodologię na wzór nauk przyrodniczych. Odrzucali ponadto meta-
fizyczny wymiar prawa, szczególnie w ujęciu Arystotelesa, Tomasza z Akwinu 
czy G.W.F. Hegla. Kwestionowali również koncepcję, że każda decyzja sę-
dziowska powinna mieć swoje uzasadnienie wyłącznie w ustawie. Reprezento-
wali stanowisko, że w społeczeństwie oprócz formalnie ustanowionych reguł, 
istnieją też spontanicznie powstające i powszechnie przestrzegane normy.4 

Poglądy przedstawicieli Freirechtsbewegung były przede wszystkim reak-
cją na dwie dominujące doktryny: pozytywizm prawniczy i teorie prawa na-
tury.5 Pierwszą z doktryn charakteryzuje teza o rozdziale prawa i moralności, 
jak również założenie, że prawa ludzkie są rozkazami.6 Istnienie systemu praw-
nego zależy od obecności pewnych struktur rządzenia oraz tego, co zostało 

2 J. E. Herget, S. Wallace, The German Free Law Movement as the Source of Amercian 
Legal Realism, Virginia Law Review, vol. 73, no. 2, s. 399-455, za: Zajadło J., Kantorowicz, 
Sopot 2019, s. 132. 
3 J. Zajadło, Kantorowicz, Sopot 2019, s. 139-147.
4 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999, s. 90-91.
5 Ibidem, s. 88-89.
6 Ibidem, s. 23.
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przyjęte jako prawo (nakazane, zdecydowane, praktykowane, tolerowane itp.), 
a nie od stopnia, w jakim spełnia ono ideały sprawiedliwości, demokracji czy 
praworządności.7 Ponadto pozytywizm prawniczy podejmuje kwestie zwią-
zane ze statusem naukowym prawoznawstwa poprzez próbę wypracowania 
spójnej metodologii i precyzyjnego aparatu pojęciowego.8 To właśnie Begriff-
sjurisprudenz, czyli jurysprudencja pojęciowa, która programowo dystansowa-
ła się od rozważań metaprawnych na rzecz stosowania metody logicznej, stała 
się głównym przedmiotem krytyki Freirechtsbewegung. Przedstawiciele ruchu 
wolnego prawa kwestionowali także pozytywistyczne teorie wykładni i stoso-
wania prawa, a przede wszystkim metodę sylogizmu prawniczego9 oraz teorię 

„związanej decyzji sądowej”.10 
Reprezentanci ruchu wolnego prawa wyrażali ponadto krytykę wobec, 

mających swoją długą tradycję filozoficzną11, teorii prawnonaturalnych. Ce-
chą wspólną tych teorii jest upatrywanie źródła prawa poza wolą człowieka. 
Prawo natury, zarówno to wywodzące się od Boga, jak i to czerpiące swoje 
źródło z natury, godności człowieka czy z konstrukcji społeczeństwa, istnieje 
obiektywnie, niezależnie od aktów władzy państwowej.12 Przypisuje się mu 
także atrybut niezmienności lub znacznej stabilności13. Ruch wolnego prawa, 
będący częścią realistycznie zorientowanej filozofii, nie podziela tezy o obiek-
tywnym, transcendentalnym, niezależnym od ludzkiej świadomości, istnieniu 
prawa.14 

Kantorowicz określał prawo natury jako równie niedorzeczne jak prawo 
pozytywne.15 Wskazywał jednak, że jest ono źródłem norm niezależnych od 
porządku państwowego, będąc niezbitym dowodem na istnienie wolnego pra-
wa. Argumentował, że stanowi ono zespół wzorców zachowań, powiązanych 

7 L. Green, T. Adams, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Winter 2019 Edition), Zalta E. N. (red.), dostępne [online] https://plato.stanford.edu/ 
archives/win2019/entries/legal-positivism/ (dostęp:13.12.2020).
8 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa…, s. 24.
9 H. Kantorowicz, Was ist uns Savigny?, w: Coing/Immel, Hermann Kantorowicz, 
Rechtshistorischen Schriften, s. 415, [za:] S. Silberg, Hermann Kantorowicz und die Freirechtsbe-
wegung, Berlin 2004, s. 4.
10 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa…, s. 91.
11 B. Brożek, Naturalizm w filozofii średniowiecznej, w: Stelmach J., Brożek B., Kurek 
Ł., Eliasz K. (red.), Naturalizm prawniczy. Stanowiska, Warszawa 2015, s. 11. 
12 R. Wojtyszyn, Szkoła prawa natury – od Hugona Grocjusza do Johna Locke’a, dostęp-
ne [online] http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/21954/004.pdf (dostęp: 15.12.2020).
13 E. Kundera, M. Maciejewski (red.), Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, War-
szawa 2004, s. 259.
14 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa…, s. 87-88.
15 H. Kantorowicz, Der Kampf um die Rechtwissenschaft/von Gnaeus Flavius, Heidel-
berg 1906, s. 10.
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z pewnym zbiorem wartości, uznawanym i przestrzeganym przez daną jed-
nostkę, grupę lub całe społeczeństwo. Nie wymaga usankcjonowania przez 
ustawodawcę, aby było powszechnie znane, a co ważniejsze, faktycznie prze-
strzegane. Tak rozumiane prawo natury było według Kantorowicz jednym 
z rodzajów wolnego prawa.16 

Pomimo wyrażanej krytyki, Kantorowicz nie polemizował z koncep-
cją prawa natury w takim stopniu, w jakim negował pozytywizm prawniczy. 
Uważał jednak, że wymaga ona uwspółcześnienia, dostosowania do nowych 
warunków, a przede wszystkim odejścia od metafizyki. Odwoływał się rów-
nież na autorów takich jak M.E. Mayer, K.G. Wurzel, E. Stampe, Rümelin 
i przede wszystkim R. Stammler, którzy zapowiadali zmiany w koncepcji pra-
wa natury. Wspólna była im refleksja nad prawem jako nad zjawiskiem dyna-
micznym, związanym z kontekstem, w jakim powstaje i funkcjonuje. Takie 
podejście, było zdaniem Kantorowicz, prawem natury na miarę XX wieku  
i zwiastowało nadchodzące zmiany. 

Kantorowicz wskazywał także na inne rodzaje wolnego prawa, między 
innymi: zwyczaj, obyczaj, tradycję, praktykę zachowań w pewnych grupach 
zawodowych. Argumentował, że są to porządki normatywne, które funkcjonują 
niezależnie od prawa państwowego i pełnią wobec niego subsydiarną rolę. 
Jednak w przeciwieństwie do prawa pochodzącego „z natury” (von der Natur) 
odróżniają się one wyraźnie od moralności.17 Nie opierają się na przekonaniu 
o swojej nadrzędności, wyższych standardach, budowaniu systemu wartości 
i odwołaniu do metafizyki, ale wyznaczają wzory zachowań w konkretnych 
sytuacjach. Zwyczaj na przykład, to pewien przyjęty i akceptowany wzór po-
stępowania, ale nie arbitralnie narzucony, lecz powszechnie praktykowany  
i dający się w pewnym zakresie modyfikować. Z tego powodu znalazł szero-
kie zastosowanie w prawie międzynarodowym. Obyczaj, często przekazywany  
z pokolenia na pokolenie, także pełni w społeczeństwie ważną rolę i mimo że 
nie jest zabezpieczony oficjalnie ustanowionymi sankcjami, to w znaczny spo-
sób determinuje ludzkie zachowanie. Podobnie jak praktyka poszczególnych 
grup zawodowych, która określa pewne standardy i procedury postępowania.

 Freirechtsbewegung prezentuje krytyczne stanowisko wobec dominu-
jących doktryn, jednak trudniej jest zrekonstruować, co proponuje w za-
mian. Artur Kaufmann w swoim eseju „Freirechtsbewegung – lebendig oder 
tot?” („Ruch wolnego prawa – żywy czy martwy?”) stwierdził ironicznie, że 

16 Ibidem, s. 10.
17 Ibidem, s. 12.
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przedstawiciele ruchu wolnego prawa sami do końca nie wiedzieli, w jaki spo-
sób, naukowo wyrazić to, co próbowali osiągnąć. Zdaniem Kaufmanna wolne 
prawo można jednak scharakteryzować w sposób następujący:

1) Rozstrzygnięcie prawne nie może powstać w drodze dedukcji doko-
nanej jedynie na podstawie przepisów ustawy, ponieważ nie stanowi ona ni-
gdy wyłącznego źródła prawa dla konkretnego orzeczenia;

2) „Prawo” nie jest tym samym, co „ustawa”;
3) Prawo nie jest statyczną, zastaną i niezmienną wartością, ale by-

tem dynamicznym, nawet bez ingerencji ustawodawcy, poddanym ciągłym 
zmianom.18 

2. Główne założenia ruchu wolnego prawa

 Najważniejsze założenia programowe ruchu wolnego prawa zosta-
ły przedstawione wydanym w 1906 roku tekście Hermanna Kantorowicza 

„Walka o naukę prawa”.19 Autor zdawał sobie sprawę, że głoszone przez nie-
go tezy nie spotkają się z aprobatą środowiska akademickiego, dlatego nad 
tekstem pracował przez wiele miesięcy, starając się nie tylko możliwie jasno 
przedstawić swoją koncepcję prawa, ale także udoskonalić sam język i styl 
wypowiedzi. Jednocześnie, w obawie przed konsekwencjami zawodowymi, 
nie chciał publikować manifestu pod prawdziwym nazwiskiem.20 Przyjął 
pseudonim Gnaeus Flavius, czyli imię żyjącego na przełomie IV i III wieku 
p.n.e. rzymskiego polityka i prawnika, który jako pierwszy ujawnił publicznie 
formuły aktów prawnych, skarg procesowych oraz kalendarz religijny, znane 
dotychczas jedynie pontyfikom. 

2.1. Rozstrzygnięcie prawne nie może powstać w drodze dedukcji 
dokonanej jedynie na podstawie przepisów ustawy, ponieważ  
nie stanowi ona wyłącznego źródła prawa dla konkretnego orzeczenia

Swój tekst Kantorowicz rozpoczął od opisu sędziego, jako wysokiego 
urzędnika państwowego, uzbrojonego w swego rodzaju maszynę myślącą, 
któremu można dać dowolny kazus, rzeczywisty lub wymyślony, a on przy 
pomocy operacji logicznej i sobie tylko znanych, tajemniczych metod, potrafi 

18 A. Kaufmann, Freirechtsbewegung – lebendig oder tot?, w: Rechtsphilosophie im Wan-
del, Frankfurt am Main 1972, s. 255-256.
19 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa…, s. 90.
20 M. Sczaniecki, opr. Sójka-Zielińska K., Powszechna historia państwa i prawa, War-
szawa 2009, s. 346.
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znaleźć oraz uzasadnić rozwiązanie, przewidziane wcześniej i zawarte w usta-
wie.21 Wywodząca się z pozytywizmu prawnego, wizja sędziego jako automatu 
do subsumpcji, jest punktem wyjścia dla rozważań Kantorowicza.

Według autora „Walki o naukę prawa”, roli sędziego nie można spro-
wadzić do bycia przede wszystkim sługą ustawy, odizolowanym od prawdzi-
wego życia, ponieważ akty normatywne nie stanowią jedynego źródła norm. 
Prawo nie jest statyczne i raz na zawsze ustalone, lecz podlega przemianom, 
niezależnie od ingerencji ustawodawcy.22 Kantorowicz nie zgadzał się z zało-
żeniem, że akty normatywne tworzą, albo w przyszłości będą w stanie stwo-
rzyć system spójny, zupełny, pozbawiony luk i wewnętrznych sprzeczności,  
w którym znajdą się wszelkie możliwe rozstrzygnięcia, a sędzia, z racji swojego 
wykształcenia, dzięki któremu posiadł niezbędne, tylko jemu znane, narzędzia, 
jednoznacznie odkoduje normy przekazane przez ustawodawcę. Negował 
również pogląd, że wszelkie rozstrzygnięcia da się uzasadnić jedynie na pod-
stawie tekstów aktów normatywnych, a także, że metody logiczne i precyzyjny 
język przepisów wykluczą dowolność interpretacyjną na rzecz rozstrzygnięć 
prawnych o stopniu przewidywalności oraz obiektywizmu zbliżonym do jed-
noznaczności równań matematycznych.

Kantorowicz twierdził, że ze względu na niedoskonałość samego języka, 
jako tworzywa tekstów aktów prawnych, nie da się skonstruować przepisów, 
które nie pozostawiałyby żadnych wątpliwości, co do sposobu ich rozumie-
nia. Zaznaczał, że choć przedstawiciele jurysprudencji pojęciowej próbowa-
li stworzyć precyzyjne definicje instytucji prawnych, to składają się na nie 
słowa, które nie mają ustalonego znaczenia. Ze względu na występowanie 
wielu kontekstów, w tekście znajduje się tyle luk, ile słów zostało użytych. 
Z tego powodu przepisy są z natury niejednoznaczne, a ich interpretacja sta-
nowi konieczność dla prawników, a w szczególności sędziów. W jej wyniku 
nadaje się ustawom sens i wypełnia luki, pochodzące z istoty samego języka. 
Według Kantorowicza w tym celu najlepiej zastosować wolne prawo, które 
jest komplementarne w stosunku do aktów normatywnych. Nie prowadzi do 
zmiany treści ustawy, ale jej udoskonalenia. Nadaje praktyczne znaczenie teo-
retycznym konstrukcjom. Dzięki swej elastyczności i jasno określonej funkcji,  
pozwala na pozbycie się luk, powstających podczas podejmowania rozstrzy-
gnięć dla konkretnego stanu faktycznego.23 

21 H. Kantorowicz, Der Kampf um die Rechtwissenschaft ..., s. 7.
22 J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa…, s. 91.
23 H. Kantorowicz, Der Kampf um die Rechtwissenschaft ..., s. 15.
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Kantorowicz wyróżnił dwie podstawowe formy wolnego prawa: pra-
wo indywidualne (individuelles Recht) i prawo wspólne (Gemeinschaftsrecht). 
Pierwsze charakteryzuje się tym, że dana norma zostaje uznana na skutek oso-
bistego przekonania jednostki, drugie na skutek uznania przez grupę, wspól-
notę.24 Nie jest jednak wykluczone, że dana norma może należeć zarówno 
do prawa indywidualnego, jak i wspólnego, a nawet jednocześnie być częścią 
prawa państwowego, co jak pisał Kantorowicz, ma na szczęście miejsce coraz 
częściej. Nie rozstrzygnął jednak, która z form ma większe znaczenie. Twier-
dził jedynie, że prawo indywidualne ogrywa znaczną rolę w rozwoju nauki 
prawa, a z kolei prawo wspólne w orzecznictwie. Funkcjonowanie różnych 
źródeł norm nie musi prowadzić do ich wzajemnego wykluczania się w społe-
czeństwie, ponieważ uznanie istnienia danej normy, a możliwość lub chęć jej 
przestrzegania, to odrębne zagadnienia. Kantorowicz porównał to zjawisko do 
wolności religijnej, która dopuszcza wielość wyznań, związanych z nimi obrzę-
dów, a także różne systemy etyczne, jednak bez konieczności bezwzględnego 
podporządkowania się im.25 

2.2. „Prawo” nie jest tym samym, co „ustawa”

Rozróżnienie na „prawo” i „ustawę”, czyli „ius” i „lex” ma swoją długą 
tradycję, sięgającą prawa rzymskiego. Jest ono wyrazem przekonania o dwo-
istej naturze prawa, zgodnie z którym normy nie mają swojego wyłącznego 
źródła w prawie stanowionym, o charakterze formalnym, ale wywodzone są 
również ze zwyczajów czy standardów zachowań, zmaterializowanych w da-
nym społeczeństwie.26 Kontynuatorem tej koncepcji był Kantorowicz. Należy 
podkreślić, że nie negował on potrzeby uchwalania prawa stanowionego, bądź 
całkowitego zastąpienia go wolnym prawem. Zaznaczał jednak, że ustawy bio-
rą swe początki z wolnego prawa, a ustawodawca, poprzez wydawane akty 
normatywne jedynie potwierdza istnienie norm, które funkcjonują samoistnie. 

Wskazywał również, że uchwalane ustawy mają niewielki wpływ na 
powszechną świadomość ich obowiązywania. Twierdził, że normy, którymi 
posługują się poszczególne jednostki w życiu codziennym, są wywodzone 

24 Ibidem, s. 12.
25 Ibidem, s. 13.
26 M. Pichlak, Rozróżnienie ius et lex we współczesnej filozofii prawa, w: Archiwum 
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2017/2, dostępne [online] https://prawo.uni.wroc.pl/
sites/default/files/attachments/article/M.%20Pichlak%20-%20Rozr%C3%B3%C5%BCnie 
nie%20ius%20et%20lex%20we%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej%20filozofii%20prawa.
pdf (dostęp: 15.12.2020). 
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najczęściej z wolnego prawa, co oznacza, że to ono ma rzeczywiste oddziaływa-
nie na społeczeństwo. Podważał tym samym pozytywistyczny mit powszech-
nej znajomości prawa. Zaznaczał, że naiwnością jest twierdzenie, jakoby 
ktokolwiek był w stanie zapoznać się z całym ogromem uchwalanych aktów 
normatywnych. Jeśli przeciętny obywatel zna ustawy, to tylko w podstawo-
wym zakresie i już wtedy najprawdopodobniej zalicza się do wąskiego grona.  
Co więcej, jeśli obywatele nie zapoznają się z ustawodawstwem własnego kraju, 
to trudno podejrzewać, że turysta, podróżujący do innego państwa przeczyta 
obowiązujące w nim kodeksy. Zacznie raczej od studiowania języka, historii, 
sztuki, kuchni czy obyczajów. Brak szczegółowej wiedzy na temat ustawo-
dawstwa odwiedzanego kraju, prawdopodobnie nie uniemożliwi mu jednak 
swobodnego funkcjonowania w czasie podróży. Zdaniem Kantorowicza, dzie-
je się tak, ponieważ w życiu codziennym posługujemy się wolnym prawem, 
czyli normami, funkcjonującymi w społeczeństwie niezależnie od ich usank-
cjonowania przez państwo. Na podstawie naszego własnego doświadczenia 
i obserwacji, możemy dowiedzieć się lub domyśleć, jaki wzór zachowania bę-
dzie akceptowany bądź nie, albo co stanowi czyn prawnie relewantny. Zatem 
indywidualne postępowanie najczęściej jest zdeterminowane przez osobiste 
przekonanie o jego słuszności. Kantorowicz nie traktował tego jako wyrazu 
samowoli, czy sposobu na osiągnięcie własnych korzyści,27 lecz postrzegał jako 
racjonale rozwiązanie, ponieważ prawo pozytywne, jego zdaniem, jest na tyle 
znane, na ile pokrywa się z wolnym prawem.28

Co więcej, Kantorowicz nie zgadzał się z poglądem, aby ustawa sama  
w sobie mogła stać się źródłem wszystkich przyszłych rozstrzygnięć, ponieważ 
prawodawca nie jest w stanie przewidzieć całego spektrum sytuacji, które po-
tencjalnie mogłyby się zdarzyć w odległej perspektywie czasowej i w bardzo 
różnych okolicznościach. Jeszcze bardziej nieprawdopodobne wydaje się, aby 
mógł je wszystkie opisać i zawrzeć w tekście ustawy, nawet za pomocą dość 
ogólnych hipotez. W życiu codziennym występują stany faktyczne, którym 
nie da się przypisać żadnej normy prawa stanowionego. Co za tym idzie, nie 
uregulował ich żaden ustawodawca i żadna władza. Nie było racjonalnej woli 
ich rozstrzygnięcia, a więc nie ma też żadnej ukrytej „woli ustawodawcy”.29 
Rozwiązania nie należy szukać korzystając z wysublimowanych technik, słu-
żących do odczytywania sensów zwartych pomiędzy wierszami. W sytuacji, 
gdy prawo stanowione milczy na temat jakiejś kwestii, pojawia się miejsce 

27 H. Kantorowicz, Der Kampf um die Rechtwissenschaft ..., s. 14.
28 Ibidem, s. 13.
29 Ibidem, s. 29.
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dla dyskrecjonalnej władzy sędziego, który przy pomocy racjonalnej oceny 
sytuacji, ważenia różnych racji, na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia, 
musi wypełnić lukę w prawie w sposób sprawiedliwy i społecznie pożądany. 

2.3. Prawo nie jest statyczną, zastaną i niezmienną wartością,  
ale bytem dynamicznym, nawet bez ingerencji ustawodawcy,  

poddanym ciągłym zmianom

W Walce o naukę prawa Kantorowicz wielokrotnie drwił z przesadnego 
umiłowania przez przedstawicieli jurysprudencji teorii oderwanej od realnego 
życia. Co więcej, nauce prawa zarzuca wręcz megalomanię, ponieważ jako 
jedyna dziedzina nauki, ma głębokie przekonanie, że jest w stanie rozwiązać 
każdy możliwy problem i odpowiedzieć na każde pytanie. Nie przyzna się też 
nigdy do swojej porażki. Zdaniem Kantorowicza, nie ma w prawie prostych 
i jednoznacznych rozwiązań ze względu na złożoność powiązań społecznych, 
ekonomicznych, a także luk w tekstach ustaw. Nawet wolne prawo nie radzi 
sobie ze wszystkimi przypadkami. Ono także funkcjonuje na przestrzeni czasu, 
na styku różnych kultur i interesów, dlatego może nie obejmować swoim za-
kresem wszelkich stanów faktycznych, albo prowadzić do więcej niż jednego 
uzasadnionego rozstrzygnięcia. Wolne prawo niewątpliwie ułatwia wydawa-
nie orzeczeń, ale nie przypisuje sobie miana metody dającej bezwarunkowo 
pewne rezultaty. Kantorowicz podkreślał, że sędzia powinien mieć szerokie 
kompetencje do swobodnego decydowania o treści orzeczenia, ale w momen-
cie zaistnienia luki w prawie, nie zaś wtedy, gdy prawo stanowione daje ja-
sne rozstrzygnięcie. Zatem Freirechtsbewegung nie postuluje orzekania contra  
legem, ale uzupełnianie prawa stanowionego wolnym prawem, tam gdzie usta-
wodawca nie wskazał rozwiązania. 

Jednocześnie Kantorowicz wskazywał, że wieloznaczność i nieprecyzyj-
ność tekstów ustaw można zaobserwować analizując podręczniki do nauki pra-
wa czy komentarze do aktów normatywnych. Uważał, że tego rodzaju prace 
nie wyjaśniają znaczenia przepisów, lecz jedynie wyrażają pogląd autora książ-
ki na temat ich znaczenia i sposobu stosowania. Zatem każdy podręcznik sta-
nowi osobisty, indywidualny i subiektywny zbiór przemyśleń i rozważań, pre-
zentujący autorską wizję prawa. Co więcej, komentator nie jest w stanie dociec 
intencji, jakie kierowały ustawodawcą, uchwalającym dane prawo. Może jedy-
nie przedstawić własne poglądy i uwidocznić swoją osobowość, światopogląd 
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religijny czy polityczny.30 Kantorowicz podkreślał ponadto, że wskazanie woli 
ustawodawcy i motywów wprowadzenia konkretnych rozwiązań jest możliwe 
w przypadku „młodych” ustaw, na podstawie wiedzy empirycznej. Wszelkie 
powstające później komentarze, bądź podręczniki, odwołujące się do ratio 
legis, są oderwane od kontekstu i wyrażają jedynie przypuszczenia autorów 
na temat przedmiotowej kwestii. Z upływem czasu ustawy oddalają się coraz 
bardziej od swoich pierwotnych założeń, od celów, jakie przyświecały wów-
czas ich twórcom, a stają się wyobrażeniami wyrażonymi przez komentatorów, 
dziełem ich interpretacji. Co więcej, Kantorowicz podkreślał, że jeśli prawo 
miałoby być naprawdę obiektywne, niezmienne i sprawiedliwe, musiałoby 
być też niezależne od poglądów samego twórcy i jego osobowości.

Autor Walki o naukę prawa wskazywał, że dla jurysprudencji niezwy-
kle przydatne są nauki społeczne. Doceniał, jak wiele można dowiedzieć się 
o otaczającym świecie na podstawie obserwowania i badania społeczeństwa 
oraz zjawisk kulturowych w konkretnym czasie i miejscu. Dodawał, że tylko 
nauki społeczne obrazują, jak powinno być, ponieważ, jego zdaniem, to co 
powinne, jest obecne i urzeczywistnione.31 Kiedy chcemy osiągnięcia jakiegoś 
stanu rzeczy, wtedy przyjmujemy pewne postępowanie za powinne. Jeśli rezul-
tat jest nam wewnętrznie obcy, środki do jego osiągnięcia nie zostaną uznane 
za powinne. Zatem o słuszności danej normy decyduje osobiste przekonanie 
i wola jej stosowania. Kantorowicz twierdził, że powinność – indywidualna 
bądź wspólna, własna bądź cudza, która nie prowadzi do pożądanego rezul-
tatu, staje się normą „obiektywną”, czyli niemożliwą do wypełnienia, jedynie 
pustym wyobrażeniem.32 Zatem normy, które nie znajdują uznania, nie będą 
faktycznie stosowane i pozostaną konstrukcjami teoretycznymi. Obowiązują-
ce prawo musi być jako takie rozpoznawane i to gwarantuje mu posłuch, a nie 
autorytet ustawodawcy, sankcje czy procedura jego ustanowienia. Jeśli dana 
norma faktycznie funkcjonuje w danym społeczeństwie, to tylko z tego powo-
du, że powinność, jaka z niej wynika, jest powszechnie chciana. 

3. Elementy wolnego prawa  
we współczesnym orzecznictwiew

Publikacja „Walki o naukę prawa” spotkała się z niezwykle silną kry-
tyką ówczesnych środowisk prawniczych. Nawet w porównaniu do innych 

30 Ibidem, s. 28.
31 Ibidem, s. 34.
32 Ibidem, s. 34.
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przedstawicieli ruchu wolnego prawa, poglądy Kantorowicza wydawały się ra-
dykalne. E. Ehrlich stwierdził, że Kantorowicz dążył nie tylko do poszukiwania 
prawa w społeczeństwie, ale wręcz do jego tworzenia.33 A.L. Goodhart we wstę-
pie z 1957 r. do jednego z późniejszych tekstów Kantorowicza „The definitione 
of law” napisał, że mimo iż „Walka o naukę prawa” nie została przetłumaczona 
na język angielski, to tekst ten był cytowany częściej niż innej artykuły praw-
nicze w XX wieku. Zauważył też, że cytaty nie przekazywały prawdziwego ob-
razu koncepcji Kantorowicza.34 Podobne zdanie wyraził również S.L. Paulson, 
wskazując, że najczęściej cytowanymi publikacjami filozoficzno-prawnymi  
w ubiegłym wieku były „Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo” G. Ra-
dbrucha, „Walka o naukę prawa” H. Kantorowicza, a w drugiej połowie ubie-
głego stulecia „Pozytywizm i rozdział prawa oraz moralności” H.L.A. Harta.35 
Biorąc pod uwagę rozgłos, jaki zdobyła koncepcja wolnego prawa w czasach, 
gdy się pojawiła, może dziwić fakt, że obecnie nie jest ona już dyskutowana,  
a w polskiej literaturze prawie w ogóle się o niej nie wspomina. Jeśli przy-
wołane zostaje nazwisko Kantorowicza, to najczęściej mówi się o nim jako  
o jednym z pionierów socjologii prawa.36 

W niniejszym artykule nie ma miejsca na szczegółową analizę elementów 
koncepcji Gnaeusa Flaviusa we współczesnym orzecznictwie, ale warto zwró-
cić uwagę na aktualność niektórych postulatów Freirechtsbewegung na przy-
kładzie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz) 
Wingrove przeciwko Wielkiej Brytanii37. Przedmiotowa sprawa dotyczyła 
ograniczenia rozpowszechniania krótkometrażowego filmu „Wizje ekstazy”, 
ze względu na to, że zdaniem Brytyjskiej Rady Klasyfikacji Filmowej, nosił 
on cechy bluźnierstwa, które zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii stanowi-
ło przestępstwo. ETPCz rozstrzygał konflikt pomiędzy dwoma wartościami: 
swobodą wypowiedzi artystycznej i wolnością religijną. Obydwie gwaranto-
wane są zarówno przez akty prawa międzynarodowego, w tym Konwencję  
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: Konwencja), 
jak i ustawodawstwo krajowe. Wolność religijna wywodzona jest z art. 9 ust. 1 

33 S. Silberg, Hermann Kantorowicz und die Freirechtsbewegung, Berlin 2004, s. 13.
34 A.L. Goodhart, Introduction, w: H. Kantorowicz, The Definition of law, Campbell 
A.H. red., Cambridge University Press, 2014, s. XIV.
35 S.L. Paulson, On the Background and Significance of Gustav Radbruch's Post-War 
Papers, w: Oxford Journal of Legal Studies, 2006, vol. 26, no. 1, s. 17.
36 A. Kojder, Z. Cywiński red., Socjologia prawa główne problemy i postacie, Warszawa 
2014, s. 81. 
37 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 25 listopada 1996 r.,  
w sprawie Wingrove przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 17419/90), dostępne [online] 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58080 (dostęp: 15.12.2020).
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Konwencji, czyli wolności myśli sumienia i wyznania, która obejmuje prawo 
do zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywi-
dualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania 
lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności 
rytualne. Wolność artystyczna wywodzona jest z kolei z wolności wyrażania 
opinii, o której mowa w art. 10 ust.1 Konwencji. 

Zakres wymienionych wyżej wartości wymaga skonkretyzowania, szcze-
gólnie w przypadku, gdy wchodzą ze sobą w konflikt. Brzmienie przepisów 
pozostawia wątpliwości interpretacyjne, które nabierają istotnego znacze-
nia w sytuacji ograniczenia jednej z wolności. ETPCz bada w takich spra-
wach przede wszystkim: 1) czy ograniczenie było przewidziane przez prawo,  
2) czy istniał legitymowany cel ograniczenia, 3) czy ograniczenie było nie-
zbędne w demokratycznym społeczeństwie. Szczególnie trzecia przesłanka  
w praktyce wymaga od składu orzekającego nie tylko analizy samych przepi-
sów, ale także wzięcia pod uwagę funkcjonujących w danym społeczeństwie 
norm z uwzględnieniem ich celu. 

W orzeczeniu Wingrove ETPCz wskazuje, że przepisy dotyczące bluź-
nierstwa nadal obowiązują w różnych krajach europejskich. Zauważa także, że 
stosowanie tych przepisów staje się coraz rzadsze i kilka państw ostatnio cał-
kowicie je uchyliło. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich siedemdziesięciu 
lat wszczęto tylko dwa postępowania na tym tle, a ponadto wysunięto mocne 
argumenty na rzecz zniesienia praw dotyczących bluźnierstwa, ponieważ ta-
kie przepisy mogą być dyskryminujące wobec niektórych grup. ETPCz argu-
mentuje jednak, że w porządkach prawnych i społecznych państw członkow-
skich Rady Europy nie ma jeszcze wystarczającej podstawy do stwierdzenia, 
że   system, który pozwala na ograniczenie rozpowszechniania pewnych treści 
z uwagi na ich bluźnierczy charakter jest sam w sobie niepotrzebny w społe-
czeństwie demokratycznym, a zatem niezgodny z Konwencją.38 

Analizując argumentację ETPCz należy zauważyć, że skład orzekają-
cy bierze pod uwagę zmiany społeczne, które wyrażają się w zmniejszeniu 
częstotliwości stosowania przepisów dotyczących bluźnierstwa. ETPCz do-
strzega też fakt, że prawo jest bytem dynamicznym i zależnym od kontekstu, 
na co wskazywał Kantorowicz, nie a danym raz na zawsze i niezmiennym. 
Jednak pomimo tej konstatacji, ETPCz przyznaje prymat prawu stanowio-
nemu, które powinno potwierdzić poprzez właściwą procedurę legislacyjną, 
zmianę społecznie akceptowanego wzorca zachowania. Nie stoi to całkowicie  

38 Ibidem, § 57.
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w sprzeczności z poglądami Kantorowicza, ponieważ uważał on, że ustawy są 
w rzeczywistości najczęściej potwierdzeniem przez prawodawcę już istnieją-
cych norm.

Ponadto w orzeczeniu Wingrove ETPCz stwierdza, że podobnie jak 
w kwestii moralności, nie ma jednolitej europejskiej koncepcji wymogów 

„ochrony praw innych osób” w odniesieniu do zamachów na ich przekonania 
religijne. To, co może spowodować poważną obrazę osób o określonych prze-
konaniach religijnych, będzie się znacznie różnić w zależności od czasu i miej-
sca, zwłaszcza w epoce charakteryzującej się stale rosnącym wachlarzem wiar 
i wyznań. Ze względu na bezpośredni i ciągły kontakt z „siłami życiowymi” 
swoich krajów, władze państwowe mają zasadniczo lepszą pozycję niż sędzia 
międzynarodowy, aby wydać opinię na temat dokładnej treści tych wymagań 
w odniesieniu do praw innych, jak również w sprawie „konieczności ograni-
czenia” mającego na celu ochronę przed takimi materiałami osób, których 
najgłębsze uczucia i przekonania zostałyby poważnie urażone.39 

Mimo że uzasadnienie ETPCz jest oparte na wykładni prawa stanowio-
nego, podejmując decyzję dotyczącą konfliktu tak drażliwych społecznie war-
tości jak wolność religijna i swoboda twórczości artystycznej, skład orzekający 
odwołuje się do kontekstu kulturowego, skonkretyzowanego w danym miej-
scu i czasie. Przyznaje także, że rozstrzygnięcie jest łatwiejsze, kiedy zna się 
lepiej nastroje społeczne. Zatem prawo stanowione nie może istnieć w ode-
rwaniu od tego, gdzie i kiedy zostało ustanowione, a także czy dana norma ma 
społeczną akceptację. W związku z tym trudno też stworzyć międzynarodowy 
standard ochrony powyższych wartości, ponieważ ze względu na uwarunko-
wania lokalne, norma przestrzegana w jednym społeczeństwie, nie spotka się 
z aprobatą w innym. 

Podsumowanie 

Freirechtsbewegung podjął próbę stworzenia „trzeciej drogi” w filozoficz-
no-prawnej dyskusji na temat tego, czym jest prawo i skąd czerpie swoje źró-
dło. Oceniając tezy formułowane przez przedstawicieli tego ruchu nie powin-
no się patrzeć na nie ahistorycznie. Surowa i wnikliwa krytyka pozytywizmu 
prawniczego była na początku XX wieku wyrazem dużej odwagi oraz świa-
domości pewnych zagrożeń, jakie niesie za sobą ta doktryna. Także zauwa-
żenie potrzeby zredefiniowania teorii prawa natury wskazuje na pionierskie 

39 Ibidem, § 58.
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podejście do zagadnień współczesnej filozofii prawa. Wiele zarzutów, jakie 
Kantorowicz stawiał pod adresem dominujących doktryn, znalazło potem 
swoje odzwierciedlenie w poglądach późniejszych znakomitych przedstawicie-
li jurysprudencji. Zwrócenie się ku empirii i badaniu funkcjonowania norm 
w społeczeństwie przygotowało fundamenty pod rozwój stosunkowo nowej 
dziedziny nauki, jaką jest socjologia prawa.

Należy zgodzić się z poglądem, że przedstawicielom ruchu wolnego 
prawa zabrakło wizji faktycznego wcielania swoich postulatów w praktykę 
stosowania prawa, choć podobny zarzut stawia się również reprezentantom 
amerykańskiego realizmu prawnego, których prace wciąż budzą duże zain-
teresowanie. Warto zauważyć, że na gruncie prawa kontynentalnego, Kan-
torowicz miał trudniejsze zadanie, żeby przekonać prawników do swoich 
poglądów, niż w kręgu common law. Zakwestionowanie prymatu ustawy  
i zasad, na których opiera się cały system prawny, jak choćby reguł wykład-
ni, wywołało oburzenie środowiska akademickiego, ale na pewno skłoniło je 
także do refleksji nad tym, czy metody, jakie stosują prawnicy prowadzą do 
społecznie pożądanych rezultatów. Najważniejszym wnioskiem, jaki można 
wyciągnąć na podstawie poglądów Kantorowicza jest konstatacja, że prawo 
nie jest statycznym, raz na zawsze danym bytem i nie może istnieć bez kon-
tekstu społecznego. Swojej treści nabiera dopiero w momencie stosowania  
z uwzględnieniem celu, jaki ma realizować i skutków, które wywoła.
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Samooszukiwanie w ujęciu Roberta 
Triversa a polityka historyczna

Wstęp

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce samooszukiwania w uję-
ciu amerykańskiego socjobiologa Roberta Triversa i implikacji tej teorii dla 
polityki historycznej. W literaturze przedmiotu wskazano już na przydatność 
koncepcji samooszukiwania m.in. w praktyce prawniczej, gdzie świadomość 
istnienia zjawiska takiego jak samooszukiwanie „może mieć kluczowe zna-
czenie podczas dokonywania przez sędziego swobodnej oceny przytoczonych  
w toku sprawy karnej dowodów, gdzie ofiara przemocy domowej odmawia 
złożenia zeznań lub świadczy in favorem swojego oprawcy”2. Samooszukiwa-
nie (ang. „self-deception”), przekładane także jako „samooszustwo” czy „oszu-
kiwanie samego siebie”3, jest pojęciem nadal trudnym do jednoznacznego 
zdefiniowania nauce. Jak wskazano we wstępie do zagadnienia samooszuki-
wania w Stanford Encyclopedia of Philosophy „Virtually every aspect of self-  
deception, including its definition and paradigmatic cases, is a matter of con-
troversy among philosophers”4. Samooszukiwanie wzbudza zatem obecnie 
kontrowersje w dziedzinie tak rudymentarnej, jak kwestie definicyjne. 

1 Uniwersytet Jagielloński.
2 T. Guzik, Psychologia samooszukiwania a prawo, „Internetowy Przegląd Prawniczy 
TBSP UJ”, nr 1/2018 (41), s. 18.
3 M. Hohol, Self-deception, prezentacja dostępna online: http://mateuszhohol.filo 
zofiawnauce.pl/wp-content/uploads/2013/02/FU_kogni1-11.pdf [dostęp dnia: 05.01.2018], 
slajd nr 3. 
4 I. Deweese-Boyd, Self-deception [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, dostępna 
online: https://plato.stanford.edu/entries/self-deception/ [dostęp dnia: 05.01.2018].
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W Stanford Encyclopedia of Philosophy na rozpoczęcie rozważań defini-
cyjnych poświęconych zagadnieniu samooszukiwania zaproponowano prostą 
definicję:

What is self-deception? Traditionally, self-deception has been modeled on 
interpersonal deception, where A intentionally gets B to believe some prop-
osition p, all the while knowing or believing truly that ~p. Such deception 
is intentional and requires the deceiver to know or believe that ~p and the 
deceived to believe that ~p5. 

Definicja ta kładzie nacisk na relację interpersonalną, wymaga zatem dla 
popełnienia czynu samooszukiwania udziału więcej niż jednej osoby. W tym 
ujęciu samooszukiwanie jest zatem niejako wypadkową czy też warunkiem 
koniecznym dla oszukiwania innych osób. Oto bowiem, żeby przekonać dru-
gą osobę do informacji nieprawdziwych, należy wpierw przekonać samego 
siebie do przekazywanej informacji nieprawdziwej. Paradoksem jest zatem, że 
samooszukiwanie dokonuje się wewnętrznie, a jedynie cel tego zabiegu pozo-
staje w sferze zewnętrznej. W tym miejscu powstaje pytanie, czy dla popełnie-
nia czynu samooszukiwania konieczny jest udział drugiej osoby, skoro samo-
oszukiwanie per se jest procesem wewnętrznym, odbywającym się wyłącznie 
w danej osobie?

W tym kontekście pomocne wydają się rozważania poczynione przez Ro-
berta Triversa, amerykańskiego naukowca, który zagadnieniu samooszukiwa-
nia poświęcił swoje dzieło zatytułowane: The Folly of Fools. The Logic of Deceit 
and Self-Deception in Human Life6. Podejmując próbę zdefiniowania pojęcia 
samooszukiwania Trivers wskazuje 

So the key to defining self-deception is that true information is preferential-
ly excluded from consciousness and, if held at all, is held in varying degrees 
of unconsciousness. If the mind acts quickly enough, no version of the truth 
need be stored. The counterintuitive fact that needs to be explained is that 
the false information is put into the conscious mind. What is the point 
of this? One would think that if we had to store true and false versions 
of the same event simultaneously, we would store the true version in the 
conscious mind, the better to enjoy the benefits of consciousness (whatever 
they may be), while the false information would be kept safely out of sight 
somewhere in the basement. The hypothesis of this book is that this entire 
counterintuitive arrangement exists for the benefit of manipulating others. 

5 I. Deweese-Boyd, Self-deception…
6 R. Trivers, The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life, 
Nowy Jork 2011.



51

SAMOOSZUKIWANIE W UJĘCIU ROBERTA TRIVERSA ...

We hide reality from our conscious minds the better to hide it from onlook-
ers. We may or may not store a copy of that information in self, but we 
certainly act to exclude it from others7.

Zaproponowana przez Triversa definicja zdaje się rozkładać problem 
samooszukiwania na czynniki pierwsze, tym samym ułatwiając uchwycenie 
istoty problemu. Wedle omawianej koncepcji u podstaw samooszukiwania 
leży wyłączenie prawdziwej informacji (faktu) ze świadomości. W powstałe 
w ten sposób wolne miejsce włożona zostaje informacja fałszywa, czyli nie-
zgodna z obiektywnie istniejącym stanem rzeczy. Samo jednak zastąpienie 
informacji prawdziwych ich spreparowanymi odpowiednikami nie jest wy-
starczające dla przypisania takiemu zabiegowi znamion samooszukiwania  
w rozumieniu Triversa. Jego zdaniem cały proces zastępowania w świado-
mości faktów treściami niezgodnymi z rzeczywistością ma charakter celowy. 
Zadaniem tejże operacji jest umożliwienie manipulowania innymi osobami. 
Owa kreacja alternatywnej rzeczywistości, choć w pierwszej kolejności służy 
zastąpieniu faktów mrzonkami w świadomości twórcy, to jednak w ostatecz-
nym rozrachunku ma na celu przede wszystkim wywarcie skutku na zewnątrz, 
poprzez narzucenie fałszywej narracji innym odbiorcom. Definicja zapropo-
nowana przez Triversa pozwala na jednoznaczne zakwalifikowanie go do gro-
na intencjonalistów, tj. tych badaczy, którzy uważają, że samooszukiwanie ma 
charakter intencjonalny8.

Wychodząc z powyższych założeń należy przyjąć, że samooszukiwanie jest 
zabiegiem wewnętrznym, polegającym na zastępowaniu faktów odpowiednio 
spreparowanymi substytutami. Działanie to ma charakter intencjonalny, gdyż 
służy oszukiwaniu innych, czyli przedstawianiu im nieprawdziwego obrazu 
obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Samooszukiwanie może służyć wielo-
rakim celom, począwszy od utylitarnych czy też stricte ekonomicznej natury, 
jak choćby w przypadku samooszukiwania w NASA, opisanego szczegóło-
wo przez Triversa9, aż po mający na celu stworzenie określonej narracji dla 
celów politycznych lub po prostu propagandowych. Te ostatnie przypadki 
wydają się szczególnie ciekawe do prześledzenia z perspektywy historycznej. 
Samooszukiwanie, przybierające postać wypaczania historii, a więc zdarzeń 
minionych, dokonywane w określonych celach bieżących, stanowić może 

7 R. Trivers, The Folly…, s. 9.
8 Self-deception: 1. Definitional Issues [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, dostępna 
online: https://plato.stanford.edu/entries/self-deception/ [dostęp dnia: 05.01.2018].
9 Por. katastrofy promów „Challenger” i „Columbia”, R. Trivers, The Folly of Fools: 
The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life, s. 201-209.
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bowiem niezmiernie ciekawy przykład praktycznego zastosowania zabiegu 
samooszukiwania. 

W tym właśnie kontekście należy zwrócić uwagę na koncepcję samo-
oszukiwania w ujęciu Triversa i jej potencjalne implikacje dla tzw. „polityki 
historycznej”. Termin ten, jak podaje się w literaturze przedmiotu, pojawił 
się początkowo w powojennych Niemczech, zaś do polskiego dyskursu pu-
blicznego wszedł po przełomie 1989 roku10. Jak wskazuje Eugeniusz Ponczek 
polityka historyczna 

jest swego rodzaju sposobem <<uprawiania polityki>>, w trakcie którego 
prawdziwą bądź mniej lub bardziej sfalsyfikowaną i zmityzowaną wiedzę 
o dziejach traktuje się instrumentalnie, a więc jako środek do utrzymania 
władzy lub jej zdobycia bądź partycypowania w niej. Oznacza to, że po-
lityka historyczna może polegać na odpowiedniej manipulacji dobranymi 
w sposób wybiórczy informacjami o przeszłości, w tym także w znacz-
nej mierze zmityzowanymi przekazami o dziejach zgodnie z założonymi 
wcześniej celami politycznymi11. 

Polityka historyczna stanowi zatem istotny instrument polityczny, mogą-
cy służyć np. jako subiektywny czynnik narodowotwórczy12. Należy bowiem 
podkreślić, iż współcześnie nie stawia się już pytania: czy państwo powin-
no realizować politykę historyczną? Zastąpiło je bowiem zagadnienie: jakimi 
środkami należy realizować politykę historyczną?13. Realizowanie polityki hi-
storycznej przeszło zatem po 1989 roku ewolucję od postulatu do aksjomatu. 
W tym kontekście zastanowienia wymaga okoliczność potencjalnego wpływu 
samooszukiwania w rozumieniu Roberta Triversa na politykę historyczną. 
Przedmiotem dalszych rozważań nie będzie jednak żadna konkretna polityka 
historyczna, w tym w szczególności polityka historyczna realizowana w Rze-
czypospolitej Polskiej, lecz jedynie koncepcja samooszukiwania Triversa i jej 
potencjalny wpływ na „polityki historyczne” w ujęciu wskazanym wyżej. 

10 A. Wójcik, Polityka historyczna jako forma budowy wizerunku Polski na arenie między-
narodowej, „Świat idei i polityki” r. 2016, t. 15, s. 439.
11 E. Ponczek, Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, 
aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej, „Przegląd Politologiczny” nr 2/2013, s. 7.
12 Por. J. Błuszkowski, Naród w sensie etnicznym i politycznym [w:] K.A. Wojtaszczyk, 
W. Jakubowski, Społeczeństwo i polityka, wyd. 4, Warszawa 2007, s. 179.
13 K. Kącka, Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład 
Polski [w:] Narracje pamięci: między polityką a historią, red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, 
A. Ratke-Majewska, Toruń 2015, s. 62.
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Fałszywa narracja historyczna jako przykład 
collective self-deception

Jak słusznie zauważył już George Orwell, „kto panuje nad przeszłością – 
panuje nad teraźniejszością”14. Truizmem jest stwierdzenie, że w historii każdy 
jest w stanie znaleźć to, co jest mu aktualnie potrzebne. Zabieg ten, popularny 
zwłaszcza w czasach ostrych tarć natury politycznej i światopoglądowej, zdaje 
się w sposób naturalny rodzić ogromne pole do licznych nadużyć przybiera-
jących formę zbiorowego samooszukiwania. W literaturze przedmiotu wyróż-
nia się dwa rodzaje samooszukiwania zbiorowego: sumaryczne i niesumarycz-
ne. Jak wskazano w Stanford Encyclopedia of Philosophy: 

In the summative sense, collective self-deception refers to self-deceptive 
belief shared by a group of individuals, who each come to hold the self- 
deceptive belief for similar reasons and by similar means, varying ac-
cording to the account of self-deception followed. We might call this self- 
deception across a collective. In the non-summative sense, the subject of 
collective self-deception is the collective itself, not simply the individuals 
comprising it15.

Samooszukiwanie zbiorowe (collective self-deception) może zatem przy-
bierać dwojaką postać: albo jest to samooszukiwanie sumaryczne, gdy 
każdy spośród samooszukujących się podziela pogląd będący oszustwem  
i samodzielnie zastępuje nim fakty, albo niesumaryczny, wówczas gdy pod-
miotem samooszukiwania jest określona zbiorowość ludzka. W przypadku 
fałszywej narracji historycznej samooszukiwanie będzie przybierało formę sa-
mooszukiwania sumarycznego, bowiem w tym przypadku zastąpienie faktów 
ich substytutami musi nastąpić indywidualnie u każdej osoby. Samooszuki-
wanie niesumaryczne może mieć miejsce w odniesieniu raczej do zbiorowości 
ludzkich o charakterze hierarchicznym lub przynajmniej zorganizowanym, 
jak np. NASA16. 

14 G. Orwell, Rok 1984, Warszawa 1989, s. 46.
15 Self-deception: 7. Collective Self-Deception [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
dostępna online: https://plato.stanford.edu/entries/self-deception/ [dostęp dnia: 05.01.2018].
16 Zdaniem R. Triversa organizacyjne samooszukiwanie NASA doprowadziło do ka-
tastrof promów „Challenger” i „Columbia”. Zdarzenia te zostały w Stanford Encyclopedia 
of Philosophy zakwalifikowane właśnie jako samooszukiwanie niesumaryczne. Por. I. De-
weese-Boyd, Self-deception, cz. 7.2 Non-summative Collective Self-Deception: Self-Deception 
of a Collective Entity, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, dostępna online: https://plato.
stanford.edu/entries/self-deception/ [dostęp dnia: 05.01.2018].
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Założenie, że samooszukiwanie w przypadkach fałszowania narracji histo-
rycznej ma charakter sumaryczny, ma daleko idące implikacje. Otóż wynika z 
tego, że dla dokonania samooszukiwania mającego formę wypaczenia faktów 
natury historycznej niezbędne jest nie tylko przekonanie jednego podmiotu 
(lidera jakiejś grupy), lecz niezbędne jest, by cała zbiorowość bądź przynaj-
mniej jej określona część dokonała we własnym umyśle operacji zastąpienia 
faktów ich substytutami, wykreowanymi przez twórcę zafałszowanej narracji 
historycznej. Innymi słowy, by zafałszować narrację historyczną niezbędne 
jest przekonanie do jej „nowej” wersji większej ilości osób. 

Szeroki przegląd samooszukiwania w kontekście kształtowania fałszy-
wych narracji historycznych dostarcza Robert Trivers w The Folly of Fools…, 
gdzie w rozdziale dziesiątym autor wskazał aż trzynaście przykładów, jego 
zdaniem, zafałszowanych narracji historycznych. Wydaje się, że wychodząc 
z założeń przyjętych przez Triversa, liczba zaprezentowanych przez niego eg-
zemplifikacji mogłaby z łatwością zostać zmultiplikowana przez każdą osobę 
posiadającą wiedzę historyczną na poziomie średniozaawansowanym. I choć 
autor nie stroni od popełniania w dziedzinie historii błędów natury kardynal-
nej17, to jednak jego spostrzeżenia uznać należy za niezmiernie słuszne. 

Bardzo trafna, tak in concreto, jak i in genere, wydaje się konkluzja Triv-
ersa wysnuta na kanwie problematyki amerykańskich podręczników do nauki 
historii w szkole: 

Meta -message—you have a proud heritage, certainly nothing to be 
ashamed of, look at what the United States has accomplished and just 
imagine what it will soon do. Be a good citizen; be all you can be18. 

Schemat samooszukiwania w dziedzinie kształtowania narracji historycznej, 
zdekodowany z opracowania Triversa, prezentuje się następująco. Podmiot 
czy też grupa podmiotów inicjujących proces fałszowania narracji historycznej, 
względnie – wprowadzania w życie polityki historycznej – zastępuje istniejące 
w świadomości społecznej fakty alternatywnymi kreacjami rzeczywistości, do-
stosowanymi do potrzeb politycznych. Nie muszą one koniecznie być wprost 
fałszywe, czyli niezgodne ze stanem obiektywnym. Wystarczy, że w określony 

17 Przykładem może być Triversowska „interpretacja” doktryny Monroe’a, w której au-
tor dopatruje się źródeł dominacji USA w obu Amerykach, podczas gdy stanowiła ona w istocie 
fundament amerykańskiego izolacjonizmu, zaś wzmiankowane interwencje zbrojne stanowiły 
oczywiste od niej odstępstwo. Por. M. Bankowicz, Ameryka Północna i Łacińska: „era progresyw-
na” w USA, upadek porfiriatu w Meksyku [w:] Historia polityczna świata XX wieku: 1901-1945, 
Kraków 2004, s. 68.
18 R. Trivers, The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life, s. 225.
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sposób prowadzą do zdezawuowania wybranych faktów, przy jednoczesnym 
podkreśleniu innych. Proces ten ma w rezultacie doprowadzić do takiego sta-
nu rzeczy, w którym obraz określonego wycinka historii jest określany nie 
przez fakty historyczne per se, lecz przez narrację historyczną wytworzoną 
przez inicjatora (inicjatorów) procesu samooszukiwania się. Można wskazać 
przy tym, iż o ile za daną narracją stoją motywy polityczne, dany proces samo-
oszukiwania może stać się w istocie polityką historyczną we wskazanym wy-
żej rozumieniu. Tym samym udział czynnika politycznego w kształtowaniu 
narracji historycznej, prowadzi do jej przekształcenia w politykę historyczną. 
Każda narracja historyczna może przekształcić się w politykę historyczną.

Tak zapoczątkowana fałszywa narracja historyczna zaczyna niejako żyć 
własnym życiem: 

That is, people consciously lie to create them, but once created, false histo-
rical narratives act as self–deceptions at the group level. Most people are 
unconscious of the deception that went into constructing the narrative they 
take to be true19. 

Fałszywa narracja historyczna ma ogromne zdolności kreacyjne. Potrafi wy-
tworzyć mity, w oparciu o które ludzie jednoczą się, dążąc do wspólnego re-
alizowania określonych celów, mających oparcie w fałszywej narracji histo-
rycznej. Słusznie wskazuje zatem Trivers, że zafałszowana narracja historyczna 
prowadzić może do działań wojennych, jak również innych negatywnie oce-
nianych zjawisk, jak wyzysk, rasizm, agresja itd. W swoich skutkach fałszywa 
narracja historyczna może być nawet groźniejsza w skutkach od zbiorowego 
samooszukiwania w typie niesumarycznym. O ile bowiem to ostatnie do tej 
pory prowadziło „jedynie” do katastrof promów kosmicznych, o tyle fałszywa 
narracja historyczna doprowadziła ludzkość do wielu długotrwałych konflik-
tów zbrojnych, skutkujących niezliczonymi ofiarami. 

Czy jest możliwa narracja historyczna  
bez samooszukiwania?

Już Rzymianin Tacyt wskazywał, że rolą historyka jest prowadzenie ba-
dań sine ira et studio – bez nastawienia tak pozytywnego, jak i negatywnego 
względem przedmiotu dociekań. Czy jednak jest możliwe, by rozpatrując zda-
rzenia przeszłe zupełnie uciec od samooszukiwania? Jak wskazywał francuski 

19 Ibidem, s. 245-246.
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filozof Paul Ricoeur „the humblest narrative is always more than a chrono-
logical series of events”20. Przytaczanie faktów mających miejsce w przeszłości, 
o ile nie ma na celu bycia li tylko suchym zestawieniem chronologicznym, 
nieuchronnie wiąże się z przyjęciem określonej narracji historycznej. 

Zagłębianie się w zdarzenia przeszłe niesie zatem ze sobą niebagatelny 
problem możliwości popadnięcia, nawet nieświadomego, w narrację histo-
ryczną, prowadzącą do wypaczenia faktów. Jak wskazują historycy, 

Jednym z głównych zadań narracji historycznej jest tłumaczenie minionej 
rzeczywistości, czynienie jej zrozumiałą, bardziej oswojoną. Historyk do-
konuje wyjaśnień przyczyn zaistnienia określonych faktów czy motywacji 
działań jednostek lub grup. Problem polega na tym, że każdemu faktowi 
można przypisać (przynajmniej teoretycznie) dowolną liczbę potencjal-
nych przyczyn (hipotez przyczynowych)21. 

Wykładając zdarzenia przeszłe nieuniknione jest patrzenie na nie z per-
spektywy ex post. Ów truizm ma jednak niebagatelne konsekwencje. 

Otóż analizując określone zdarzenia, które już miały miejsce, osoba je 
rozpatrująca ma na podorędziu pewien zasób faktów, a być może także i in-
nych narracji historycznych. Tym samym zmuszona jest do szerszego spoj-
rzenia na dane zjawiska niż ma to miejsce w przypadku osób, których bezpo-
średnio dane wydarzenia dotykają. W tej sytuacji niewątpliwie o wiele łatwiej 
jest wpaść w sidła fałszywej narracji historycznej, pomimo pozornie szerszego 
oglądu sprawy. Słusznie zatem, na przykładzie konfliktu palestyńsko-izrael-
skiego Robert Trivers wskazuje na samonakręcanie się spirali samooszukiwa-
nia w dziedzinie narracji historycznych:

Surely if Jews in Palestine practiced deceit and self -deception, then so did 
the Arabs, and surely if Zionists do it today, anti -Zionists do it as well22.

Na przytoczonym przez Triversa przykładzie widać wyraźnie, iż raz 
nakręcona spirala samooszukiwania nie wytraca z czasem impetu. Wprost 
przeciwnie, prowadzi do dalszej eskalacji fałszywych narracji historycznych, 
skłaniając adwersarzy do tworzenia swoich zafałszowanych narracji historycz-
nych. W tym kontekście doskonale widoczny jest intencjonalny charakter 

20 Za: C. Behan McCullagh, The Truth of Historical Narratives, „History and Theory”, 
t. 26,nr. 4, s. 30.
21 T. Tokarz, Problem subiektywizmu w konstruowaniu narracji historycznej, „Kultura  
i Historia”, nr 8/2005.
22 R. Trivers, The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life, s. 239.
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samooszukiwania. Oto bowiem wykreowanie fałszywej narracji historycznej 
przez jedną ze stron konfliktu prowadzi do stosownej reakcji po drugiej stro-
nie barykady, w postaci oczywiście innej fałszywej narracji historycznej. 

Self-deception a spiski w dziejach świata

W kontekście rozważań poświęconych samooszukiwaniu w perspektywie 
historycznej warto pochylić się nad problematyką spisków czy też spiskowych 
teorii dziejów. Zgodnie ze słownikową definic   nych teorii spiskowych: ma-
gnaterii, plutokratów, masonów, Mędrców Syjonu, Iluminatów, Grupy Bil-
derberg, służb specjalnych, biurokratów czy reptilian23.

Wychodząc z założeń definicji samooszukiwania, przytoczonej w części 
wstępnej niniejszego opracowania, można w łatwy sposób prześledzić powsta-
nie teorii spiskowej. W pierwszej kolejności twórca teorii spiskowej dokonu-
je wewnętrznego procesu samooszukiwania się, polegającego na zastąpieniu 
faktów określonymi iluzjami, oderwanymi od stanu rzeczywistego. Następ-
nie, zakładając słuszność poglądów intencjonalistów, twórca teorii spiskowej 
przechodzi do realizacji właściwego celu swoich działań, czyli przekonania 
do teorii spiskowej innych osób. Pozyskawszy pierwszych popleczników, teo-
ria spiskowa zaczyna się rozrastać, jako że kolejne osoby przechodzą proces 
samooszukiwania i przystępują do nakłaniania innych osób do danej teorii 
spiskowej. 

Przykładu spiskowej teorii dziejów, powielonej w celu uprawdopodob-
nienia głoszonych przez siebie teorii można doszukać się… w The Folly of 
Fools… Roberta Triversa. W części dziewiątej rozdziału dziesiątego Trivers 
stawia następującą tezę: „More to the point, directly after World War II, the 
Zionists appear to have adopted a secret plan for the ethnic cleansing of Pales-
tine, by force of arms, terror, encirclement, starvation, and murder”24. Abstra-
hując od uderzającego podobieństwa przytoczonej tezy do założeń Protoko-
łów Mędrców Syjonu, z tą jednak różnicą, iż w miejsce rozważań in abstracto 
Trivers odnosi rzekomy żydowski spisek wprost do sytuacji panującej w Pale-
stynie, wskazać należy na zaskakujący w przypadku tak znanego i doświadczo-
nego naukowca brak głębszej analizy problemu. 

Autor The Folly of Fools… wpadł, jak się wydaje, w sidła opisanej przez 
siebie teorii samooszukiwania. Otóż bez głębszej refleksji przyjął on istnienie 

23 Spiskowa teoria dziejów, „Wikipedia”, dostępna online: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Spiskowa_teoria_dziej%C3%B3w [dostęp dnia 05.01.2018].
24 R. Trivers, The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life, s. 238.
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jakiegoś bliżej nieokreślonego syjonistycznego spisku, którego celem miałaby 
być fizyczna eksterminacja ludności arabskiej. Co prawda autor przezornie 
zaznacza, że tak się jedynie wydaje („the Zionists appear to have”), lecz dalszy 
wywód prowadzi w oparciu o przytoczoną tezę, noszącą wszelkie znamiona 
kolejnej spiskowej teorii dziejów. Już zatem w tym miejscu Trivers dopuścił 
się samooszukiwania. Niezależnie bowiem od tego czy rzeczona teoria jest 
kompletną bzdurą, czy też nosi w sobie choćby nikły cień prawdy, dla autora 
wystarczające było, że „tak się wydaje”. Tym samym nie zweryfikował faktów, 
a jedynie oparł się o bliżej nieustalone przypuszczenia, będące efektem imagi-
nacji innych osób lub jego samego. Suche fakty, z którymi Trivers niewątpli-
wie jest zapoznany, czego daje dowód w innych rozdziałach The Folly of Fools… 
szczegółowo opisując problematykę stosunków izraelsko-palestyńskich, zastą-
pił spreparowanym substytutem. 

Co więcej, dokonane przez Triversa samooszukiwanie znajduje pełne 
uzasadnienie w teorii intencjonalistycznej. Oto bowiem naukowiec, szcze-
gółowo uzasadniając zaprezentowaną wcześniej teorię naukową, prezentuje 
kolejne przykłady narracji, mających stanowić poparcie dla jego tezy. Cel 
przyświecający samooszukiwaniu Triversa jest zatem więcej niż oczywisty. 
Przykład syjonistycznego spisku antypalestyńskiego zastąpił u Triversa obiek-
tywnie istniejący stan rzeczy w tym celu, by uzasadnić głoszoną przez autora 
teorię samooszukiwania. Jak się wydaje, trudno o lepszy przykład słuszności 
jego poglądów. 

Zakończenie

Problematyka samooszukiwania, jak wskazano we wstępie, pozosta-
je nadal polem rozlicznych kontrowersji, poczynając od definicji samego 
samooszukiwania się. Szczególnym polem działalności w dziedzinie samo-
oszukiwania się może być historia, rozumiana jako zbiór zdarzeń przeszłych.  
W tej bowiem dziedzinie istnieje wprost nieograniczony katalog faktów, które  
w procesie samooszukiwania mogą być zastępowane odpowiednio spreparo-
wanymi substytutami. Szczególne niebezpieczeństwo samooszukiwania może 
być polityka historyczna, czyli motywowane politycznie kreowanie narracji 
historycznej. Najprostszym przykładem samooszukiwania w dziedzinie hi-
storycznej może być wymazywanie z pamięci niechcianych wydarzeń czy też 
koloryzowanie określonych zjawisk. Po drugiej stronie wyliczenia znajduje się, 
jak się wydaje, najbardziej radykalny przykład samooszukiwania w historii, 
którym jest fałszowanie narracji historycznej. 
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Kreowanie alternatywnej rzeczywistości na kanwie historycznej stanowi 
zatem pole do działania zarówno pojedynczych osób, jak i całych zbiorowości. 
W przypadku fałszowania narracji historycznej zjawisko to przybiera formę 
samooszukiwania sumarycznego, czyli takiego, w którym każdy z członków 
danej grupy z osobna poddaje się samooszukiwaniu i w rezultacie dochodzi do 
podobnie zafałszowanych wniosków, co jego pobratymcy idei. Fałszowanie 
narracji historycznej dokonuje się przy udziale zbiorowości ludzkiej ze wzglę-
du na fakt, że to właśnie najczęściej grupy osób, choć nie można też wykluczyć, 
że również jednostki, są beneficjentami zafałszowanej narracji historycznej. 

Fałszywa narracja historyczna może stanowić podbudowę agresywnych 
działań grupy osób względem podmiotów nienależących do danego kolekty-
wu. Historia dostarcza wiele różnorakich przykładów na potwierdzenie słusz-
ności tej tezy. Dość wspomnieć na przytoczony przez Roberta Triversa przy-
kład Turcji i zafałszowanej narracji historycznej w odniesieniu do nie-Turków 
zamieszkujących Imperium Osmańskie u progu I wojny światowej. Oskar-
żenie ich, w szczególności zaś Ormian, o mordowanie obywateli narodowo-
ści tureckiej oraz przygotowywanie sprzyjających warunków dla wkroczenia 
wojsk carskiej Rosji, nade wszystko zaś o historycznie negatywny stosunek 
względem osmańskiej Turcji, stanowiły śmiertelnie groźną fałszywą narrację 
historyczną, której rezultatem była śmierć około 1,5 miliona Ormian. Co 
znamienne, skutki przyjętej wówczas narracji historycznej trwają do dnia dzi-
siejszego, odżywając co jakiś czas przy okazji podejmowania przez parlamenty 
różnych państw prób uznania działań osmańskiej Turcji względem Ormian 
za ludobójstwo. 

Przykład ten dowodzi, że raz rozpoczęte samooszukiwanie żyje niejako 
własnym życiem. Proces samooszukiwania zapoczątkowany w jeszcze w ostat-
niej dekadzie XIX wieku przez członków ruchu młodotureckiego doprowadził 
nie tylko do zgładzenia bez mała połowy przedstawicieli narodu ormiańskie-
go. Do dnia dzisiejszego owo oszustwo zbiera żniwo, rzutując nie tylko na 
relacje na linii Ankara – Erewań, ale także w relacjach z innymi stolicami 
światowymi. Mit ormiański, jak słusznie zauważył Trivers, ma również swo-
je implikacje prawne, sprowadzające się do penalizacji uznawania rozprawy  
z Ormianami za ludobójstwo. Samooszukiwanie przybierające postać fałszo-
wania narracji historycznej jest zatem szczególnie niebezpiecznym rodzajem 
samooszukiwania, jako że, jak dowodzi historia, prowadzić ono może do 
śmierci milionów ludzi. 

Szczególnym gatunkiem samooszukiwania, genetycznie związanym z fał-
szowaniem narracji historycznej, jest tworzenie spisków czy też spiskowych 
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teorii dziejów. Od fałszywej narracji historycznej odróżnia je to, że u ich pod-
staw zasadniczo nie leży jakikolwiek fakt historyczny, podczas gdy fałszowa-
nie narracji historycznej polega na, jak sama nazwa wskazuje, na fałszowa-
niu istniejącego stanu rzeczy. Samooszukiwanie także w formie spiskowych 
teorii dziejów może przybrać krwawą formę. Wystarczy przytoczyć przykład 
rzekomego spisku Mędrców Syjonu, który dał asumpt rozlicznym prześlado-
waniom Żydów, począwszy od tych w schyłkowej fazie istnienia Imperium 
Rosyjskiego. Proces zastępowania faktów w umyśle osoby samooszukującej 
się wykreowanymi w jakimś celu fantazmatami stanowi przykład intencjonal-
nego zabiegu. Twórcy spiskowej teorii dziejów przyświeca bowiem jakaś idea, 
czy to pognębienia narodu żydowskiego, czy też usprawiedliwienia działań 
podejmowanych przez jego oponentów. 

Rekapitulując stwierdzić należy, iż teoria samooszukiwania jest niezmier-
nie ciekawą koncepcją filozoficzną, znajdującą swoje uzasadnienie w perspek-
tywie historycznej. Może ona być stosowana także do dokonywania oceny 
narracji historycznych, motywowanych politycznie, tj. polityki historycznej. 
Samooszukiwanie w ujęciu Roberta Triversa może mieć dwojakie zastosowa-
nie dla osoby parającej się historią. Po pierwsze, może ono służyć do dema-
skowania fałszywych narracji historycznych czy też spiskowych teorii dziejów, 
jako wypaczeń. Po wtóre, uwzględniając w swoich badaniach założenia i isto-
tę procesu samooszukiwania, badacz historii zostaje wyposażony w narzędzie 
doskonale służące do wychwytywania i poskramiania własnych tendencji do 
zajmowania stronniczego stanowiska w odniesieniu do zjawisk historycznych. 
Paradoksalnie można zatem stwierdzić, że aby wykluczyć niebezpieczeństwo 
popadnięcia w samooszukiwanie się należy każdy osąd poddać ocenie z per-
spektywy koncepcji samooszukiwania, celem wychwycenia ewentualnych 
oszustw.
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Umowy polsko – ukraińskie 
dotyczące położenia jeńców 

internowanych podczas wojny 
1918-1919 r.: teoria i praktyka

 Czas polsko – ukraińskiej wojny o Galicję Wschodnią, rozgrywającej 
się od listopada 1918 do lipca 1919 r., nie sprzyjał negocjacjom pomiędzy 
walczącymi stronami. Z uwagi na fakt, iż konflikt rozgrywał się na terytorium, 
z którego ani Polacy, ani Ukraińcy nie mogli i nie chcieli zrezygnować, od-
bywające się w kilku momentach wojny rozmowy nie doprowadziły do satys-
fakcjonujących rozwiązań. O przynależności tego obszaru zadecydować więc 
miała siła wojskowa. Delegaci obu zwaśnionych narodów siadali jednak do 
stołu negocjacyjnego, i to niebezowocnie. Będąca tematem niniejszego arty-
kułu umowa polsko – ukraińska o traktowaniu jeńców, rannych i internowa-
nych, zawarta 1 lutego 1919 r. we Lwowie, była jedyną, jaką udało się zawrzeć 
między Rzeczypospolitą Polską a Zachodnioukraińską Republiką Ludową.  
W niniejszym artykule zostanie przedstawione, jakie akty prawa międzyna-
rodowego miały zastosowanie do sytuacji jeńców i internowanych w niewoli 
polskiej i ukraińskiej, jakie były motywy podjęcia rozmów międzypaństwo-
wych i zawarcia umowy z 1 lutego 1919 r., jakie były postanowienia samej 
umowy, jak przedstawiało się jej wykonywanie w praktyce, a wreszcie dlacze-
go i jak postanowiono ją zmienić.  

Od początku konfliktu obie walczące strony zdawały sobie sprawę z ko-
nieczności uregulowania położenia jeńców i internowanych. Potrzebne było 
zawarcie odpowiedniej umowy międzypaństwowej, co udało się doprowadzić 
do pomyślnego zakończenia 1 lutego 1919 r. we Lwowie. Jednakże przez 
pierwsze miesiące musiano sobie radzić w inny sposób. W codziennej praktyce 

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
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stosowane były postanowienia dwóch konwencji – przede wszystkim haskiej  
z 1907 r. i (w mniejszym stopniu) genewskiej z 1906 r. Konwencja haska regu-
lowała w zasadzie większość problemów dotyczących jeńców i internowanych. 
Jej rozdział II poświęcony był w całości tym zagadnieniom i wypada poświęcić 
mu nieco słów komentarza. Artykuł 4 stanowił, iż jeńcy pozostają pod władzą 
rządu nieprzyjaciela oraz że powinni być traktowani w sposób humanitarny 
(z pozostawieniem do dyspozycji własności prywatnej za wyjątkiem uzbroje-
nia i wyposażenia oraz koni); artykuł 5 określał miejsca internowania (miasta, 
twierdze itd.), odpowiednio wydzielone i odseparowane. Artykuł 6 traktował 
o bardzo istotnej kwestii – pracy jeńców. Była ona dozwolona za wyjątkiem 
oficerów. Jeńcy mogli pracować zarówno w instytucjach państwowych, jak  
i prywatnych, a zapłata powinna iść na ich utrzymanie, natomiast ewentualna 
nadwyżka powinna być wypłacana w momencie zwolnienia. Tego dotyczył  
i artykuł 7, zgodnie z którym utrzymanie jeńców spadało na rząd tego pań-
stwa, gdzie się oni znajdują. Mieli też podlegać przepisom prawnym, obowią-
zującym w danych armiach, natomiast zbiegowie mieli podlegać karom dyscy-
plinarnym. Z innych istotnych punktów należy wymienić: artykuł 14, który 
nakładał obowiązek utworzenia biura informacyjnego o jeńcach, co wiązało 
się z prowadzeniem ich ewidencji, artykuł 16, czyli zwolnienie od opłat listów 
i przesyłek do obozów, artykuł 17, zgodnie z którym oficerowie mieli prawo 
do poborów, artykuł 18 – zapewnienia wolności praktyk religijnych oraz bar-
dzo istotny artykuł 20 – po zakończeniu wojny jeńcy mieli zostać odesłani 
do ojczyzn w jak najkrótszym czasie2. Ogólnie można stwierdzić, iż niektóre 
postanowienia były stosowane w praktyce względem Ukraińców: posiadamy 
informacje o zapewnieniu im żołdu, zapewniono im utrzymanie (wyżywienie), 
internowano w miejscach do tego przeznaczonych, a także zapewniono wol-
ność praktyk religijnych. 

Drugim międzynarodowym dokumentem, który regulował kwestie jeń-
ców i internowanych była Konwencja Genewska z 6 lipca 1906 r. O jeń-
cach i internowanych traktowały dwa artykuły: drugi, zgodnie z którym ranni  
i chorzy z armii przeciwnika stają się jeńcami i podlegają ogólnym przepisom 
(a więc w czasie I wojny światowej konwencji haskiej) oraz dziewiąty, zgod-
nie z którym personel sanitarny oraz kapelani w razie schwytania nie powin-
ni być traktowani jako jeńcy wojenni3. Jest to o tyle ciekawe, iż w praktyce 
lat 1918–1921 był on faktycznie martwy – zarówno lekarze, jak i pozostały 

2 IV konwencja haska, Haga 18 października 1907 r.
3 Międzynarodowa Konwencja Genewska, Genewa 6 lipca 1906 r.
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personel szpitali byli brani do niewoli i traktowani jak inni, chociaż ludzi tych 
wykorzystywano w szpitalach i izbach przyjęć znajdujących się w obozach. 
Również kapelani wojskowi (chociaż w niewielkiej liczbie) trafili do obozów.

Należy zaznaczyć, iż Polska przystąpiła do obu wymienionych konwen-
cji dopiero w efekcie decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Ministrów RP 
27 maja 1919 r., na wniosek Komisarza Rządowego ds. PCK4. Było to dla 
Polski nieodzowne – od tego uzależnione było dołączenie PCK do towarzy-
stwa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Stosowanie przepisów z wyżej 
wymienionych dokumentów odbywało się natomiast od początku funkcjono-
wania polskiego systemu obozowego. Powoływali się na nie również więzieni 
Ukraińcy.

Szybko wzrastająca ilość jeńców, a przede wszystkim internowanych, 
spowodowała konieczność znalezienia rozwiązania problemu. Ponieważ szyb-
kie wypuszczenie lub wymiana wielu setek ludzi nie wchodziły póki co w grę, 
konieczne było ułożenie się dwóch walczących ze sobą państw w celu znale-
zienia jakiegoś „modus vivendi”. W grę wchodziło zawarcie umowy, która 
uregulowałaby położenie wymienionych grup w Polsce i Zachodniej Ukrainie. 
Inicjatywa wyszła ze strony ukraińskiej, a dokładniej – nawet nie od rządu 
czy parlamentu ZURL, ale ze strony członków Ukraińskiej Rady Narodowej, 
przebywających we Lwowie (a więc po polskiej linii frontu). Od początku 
grudnia 1918 r. prowadzone były przez nich rozmowy z hr. Aleksandrem 
Skarbkiem (członkiem Tymczasowej Komisji Rządzącej we Lwowie), który 
udzielił dr. Wołodymyrowi Ochrymowyczowi i dr. Stepanowi Tomasziw-
skiemu przepustek przez linię frontu5. Sprawa była omawiana na posiedzeniu 
Rady Sekretarzy Państwowych ZURL 15 stycznia 1919 r. (w protokole z po-
siedzenia ujęto to dosłownie: „coś zrobić w interesie społeczeństwa: 1/ jeńcy, 
2/ internowani; złagodzenie i pełna wymiana”). Dr Ochrymowycz przedsta-
wił informacje o planowanym wyjeździe i otrzymał upoważnienia do zawarcia 
konwencji dotyczącej jeńców i internowanych6. Delegaci ukraińscy przybyli 
wkrótce do Lwowa, i rozpoczęły się rozmowy. Pierwsze posiedzenie odbyło 
się 21 stycznia 1919 r. w gmachu Namiestnictwa. Ze strony polskiej obecni 

4 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), PRM, Protokoły posiedzeń RM, t. 6. Proto-
kół 75-go posiedzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 maja 1919 r., k. 479, 
488. 
5 О. Федак–Шепарович, (1961), Український Червноний Хрест у Львові 
1918–1919, „Вісти Комбатанта”, 3, 1961, с. 29. 
6 AAN, Kolekcja opracowań i odpisów materiałów do stosunków Polski z państwami 
ościennymi, sygn. 39. Protokół posiedzenia Rady Sekretarzy Państwowych ZURL z 15 stycznia 
1919 r., k. 16–17. 
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byli dr. Władysław Stesłowicz, hr. Aleksander Skarbek, inż. Artur Hausner  
i dr. Adam Głażewski. Co ciekawe, początkowo w projekcie znajdował się zapis, 
iż należy wypuścić bezzwłocznie z internowania wszystkie kobiety, wszystkich 
mężczyzn powyżej 55 roku życia, wszystkie dzieci do lat 17 włącznie oraz tych, 
których stan zdrowia wykluczał możliwość działania na szkodę armii7. Kolej-
ne posiedzenia odbyły się 22 i 30 stycznia 1919 r. Ze strony polskiej obecny 
był dodatkowo kierownik Referatu Administracyjnego TKR hr. Zygmunt La-
socki. Ustalono wtedy pozostałe szczegóły umowy, a także przygotowano jej 
wstępną wersję, która była następnie modyfikowana. Jak wspomniano, z art. 
3 usunięto punkt mówiący o wypuszczeniu wymienionych wcześniej grup. 
Usunięty został również artykuł mówiący o tym, że zarządzenia natury czysto 
wojskowej wydane będą przez oba naczelne dowództwa w formie rozkazów8.

Polsko – ukraińska umowa w sprawie ustalenia zasad co do wzajemne-
go traktowania rannych, jeńców i internowanych została zawarta we Lwowie  
1 lutego 1919 r.9. Ze strony polskiej umowę zawierali delegaci Komisji Rzą-
dzącej: dr. Władysław Stesłowicz, hr. Aleksander Skarbek, inż. Artur Hausner, 
dr. Adam Głażewski i hr. Zygmunt Lasocki, natomiast ze strony ukraińskiej 
delegaci: dr. Stefan Tomasziwski, dr. Wołodymyr Ochrymowycz i dr. Łew 
Hankewycz. Umowa składała się z dwunastu artykułów. Pierwszy dotyczył 
rannych, drugi już stricte jeńców wojennych. Postanowiono, że oficerowie po-
winni być oddzieleni od szeregowców. Dalej, utrzymywać mieli się sami z po-
borów, które miały być im wypłacane: 500 koron dla oficerów do stopnia kapi-
tana, natomiast oficerowie wyżsi – 800 koron. Dla szeregowców przewidziano 
zasiłek miesięczny w wysokości 30 koron. Żołnierzom miała być dostarczana 
odzież i obuwie, umożliwiono im prowadzenie korespondencji z rodzinami, 
a ci, którzy byli niezdolni do służby wojskowej mieli zostać wymienieni ze 
stroną przeciwną. Artykuł trzeci dotyczył internowanych. Zgodnie z nim, 
internowania powinny ograniczyć się jedynie do wyjątkowych wypadków,  
a więc mieć miejsce w razie uzasadnionej obawy, że dana osoba będzie działać 
na szkodę armii, wszyscy zaś dotychczas internowani mieli być wypuszczeni 
na wolność (ewentualnie konfinowani, jeśli ich miejsce zamieszkania leżało 
w ścisłym terenie operacyjnym). W dalszej części była mowa o odpowiednim 

7 Biblioteka Narodowa w Warszawie (dalej: BN), NTSz, mikrofilm 92037. Protokół 
posiedzenia delegatów ukraińskich i polskich z 21 stycznia 1919 r., k. 238.
8 Ibidem. Protokół z posiedzeń delegatów ukraińskich i polskich z 22 i 30 stycznia 
1919 r.; wstępna wersja umowy, k. 240–244.
9 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-

-WBH), sygn. I.301.10.332. Umowa polsko–ukraińska z dnia 1 lutego 1919 r. Odpisy umowy 
były dosyć rozpowszechnione i znaleźć je można w wielu zespołach archiwalnych. 
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dostosowaniu baraków (szczególnie do pory zimowej), oddzielenia osób 
wykształconych od niewykształconych, zapewnienia opieki lekarskiej i reli-
gijnej, przestrzegania czystości, zapewnienia wiktu w wysokości co najmniej 
wojskowej racji żywnościowej. Internowanym cywilom miano wypłacać od 
3 do 5 koron dziennie, a komitety pań miały mieć dostęp do chorych i do-
starczać żywność, ubrania, książki i inne potrzebne rzeczy. Artykuł czwarty 
stanowił, iż jeńcy i internowani nie będą traktowani jako przestępcy; piąty –  
iż powracający z frontów wojny światowej nie będą traktowani jako jeńcy, ale 
najwyżej jako internowani. W szóstym artykule stwierdzano, iż branie zakład-
ników miało być ograniczone jedynie do ścisłego terenu działań bojowych 
i miało mieć miejsce tylko w razie konieczności. Artykuł siódmy dotyczył 
powrotów do miejsc zamieszkania osób odciętych działaniami wojennymi, 
artykuł ósmy traktował o odpowiednim dokumentowaniu wydatków na jeń-
ców, które miały być przedstawione do wzajemnych rozrachunków. Artykuł 
dziewiąty zakładał, że po każdej ze stron może przebywać delegatka Czer-
wonego Krzyża dla opieki nad rannymi i jeńcami. Artykuł dziesiąty trakto-
wał o prowadzeniu ewidencji i wzajemnym przesyłaniu sobie wykazów. Dwa 
ostatnie artykuły miały charakter techniczny; ważne jest, że oryginał umowy 
miał zostać ogłoszony zaraz po podpisaniu w dziennikach urzędowych obu 
stron. Umowę przedrukowywała również prasa – opublikowano ją między 
innymi w „Gazecie Lwowskiej”, „Repubłyce” (Stanisławowie), „Wperedzie” 
(Lwów), „Ukrajinskim Hołosie” (Przemyśl) i  „Wisnyku Wijskowych Spraw” 
(Stanisławów)10. „Gazeta Lwowska” w numerze z 5 lutego 1919 r. zamieściła 
komentarz po podpisaniu dokumentu. Stwierdzono mianowicie, iż umowa 
doszła do skutku pod patronatem misji Ententy, która przebywała we Lwowie. 
Natomiast sam dokument był określany jako „przedmiot wielkiej wagi”, który 
miał unormować stosunki według prawa międzynarodowego, którego Ukra-
ińcy mieli nie przestrzegać. Omawiano korzyści, które miała uzyskać ludność 
polska po drugiej stronie frontu, i konstatowano, iż „realne więc znaczenie 
zawartej umowy jest doniosłe”11. Na ten artykuł odpowiedział „Wpered”  
z 7 lutego, prosząc o sprostowanie podanej w nim nieprawdziwej informacji12 
i wskazywano, iż centralne władze ukraińskie już w grudniu 1918 r. reagowały  
 

10 O publikacji tekstu umowy w „Wisnyku” wspomina także Iwan Boberski  
w swoim dzienniku pod datą 31 marca 1919 r. І. Боберський, Щоденник 1918–1919 рр., 
Київ 2003, с. 175. 
11 (1919) Umowa, Gazeta Lwowska, 5 lutego: 1. 
12 Umowa zawarta została bez udziału misji Ententy, a inicjatorem była strona ukraiń-
ska. Również Ukraińcy nalegali na jej jak najszybsze wprowadzenie w życie. 
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na nieprawidłowości w sprawach jenieckich13. Sprostowanie zostało przez 
„Gazetę Lwowską” opublikowane. 

Umowę jako pierwsi zaczęli wprowadzać w życie Ukraińcy. Już 16 lutego 
1919 r. wydali zarządzenia wykonawcze – było ono dyskutowane na posiedze-
niu Rady Sekretarzy Państwowych 16 lutego 1919 r.14, a następnie ogłoszone 
przez Państwowy Sekretariat Spraw Wewnętrznych i Państwowy Sekretariat 
Spraw Wojskowych. Pismo w tej sprawie zostało wysłane stronie polskiej, 
ale nie doczekało się odpowiedzi (dlatego też Ukraińcy ogłosili wykonanie 
postanowień we „Wperedzie” w marcu 1919 r.)15. Można stwierdzić, iż po 
stronie ukraińskiej rzeczywiście zafunkcjonowała część przepisów. W marcu  
1919 r. Państwowy Sekretariat Spraw Zagranicznych poinformował, iż zwolnił 
z obozów ponad 1150 osób: mężczyzn ponad 50-letnich, inwalidów, kobiet  
i dzieci. Oczekiwano, że takie same działania podejmie strona polska16. Jeszcze 
8 kwietnia 1919 r. Rząd ZURL zwrócił się do strony polskiej z wymaganiami 
odnośnie jeńców i internowanych. Domagano się m.in. zwiększenia admini-
stracji w obozach, przesłuchania wszystkich, których jeszcze nie przesłuchano, 
i zwolnienia niewinnych, a w szczególności kobiet, które pozostawiły dzieci 
bez opieki, polepszenia wyżywienia, zniesienia zakazu odwiedzin, czytania ga-
zet i wychodzenia do miasta(!), wyznaczenia kapelanów dla każdego z obozów, 
przeniesienia szpitala w Wadowicach z baraku do odpowiedniejszych bu-
dynków, przysłania spisu wywiezionych do Modlina (gdzie nie dopuszczono 
delegacji Ukraińskiego Czerwonego Krzyża), przeniesienia internowanych ze 
zniszczonego baraku w Przemyślu do odpowiedniejszego budynku. W oma-
wianym dokumencie znalazły się jeszcze postanowienia odnośnie wykonania 
innych punktów umowy oraz ponownie poruszona została sprawa wymiany. 
Była jednak jeszcze jedna, ciekawa informacja: Rząd ZURL ogłosił po raz 
kolejny (i ostatni), że jeśli teraz nie spotka się z dobrą wolą rządu polskiego, 
to będzie zmuszony odstąpić od wykonania postanowień umowy z 1 lutego 
1919 r., zaprzestać zwalniania do domów i rozpocząć represje17. 

13 (1919) В справі умови, Вперед, 7 lutego: 1. 
14 AAN, Kolekcja opracowań i odpisów materiałów do stosunków Polski z państwami 
ościennymi, sygn. 38. Protokół posiedzeń Rady Sekretarzy Państwowych z 16 lutego 1919 r., k. 5. 
15 (1919) В справі умови з 1 лютого 1919., Вперед, 7 marca: 1.
16 Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie (całej: CPHAUL),  
f. 146, op. 8, spr. 3043. Pismo Państwowego Sekretariatu Spraw Zagranicznych do dr Wołodymy-
ra Ochrymowycza nr 304 z 19 marca 1919 r. w sprawie wymiany jeńców i internowanych, л. 18. 
17 CPHAUL, f. 146, op. 8, spr. 3045. Pismo Prezydium Rady Sekretarzy Państwowych 
ZO UNR ч. 1186 z 8 kwietnia 1919 r. z żądaniami odnośnie jeńców i internowanych do stro-
ny polskiej, л. 28.



69

UMOWY POLSKO – UKRAIŃSKIE DOTYCZĄCE POŁOŻENIA JEŃCÓW ... 

Co ciekawe, w wyniku rozmów polsko-ukraińskich, prowadzonych  
w połowie kwietnia 1919 r. we Lwowie przygotowano dodatkowy układ  
w sprawie ustalenia zasad co do wzajemnego traktowania rannych, jeńców  
i internowanych. Składał się z 10 artykułów. Miano wyłonić mieszaną komi-
sję, w skład której miały wejść po 4 osoby narodowości polskiej i ukraińskiej 
(Polacy – Julian Hubert z Namiestnictwa i Józef Rajmund Schmidt, poseł do 
Sejmu Galicyjskiego, a pozostałe dwa miejsca w brudnopisie umowy nie były 
wyszczególnione; Ukraińcy – Marija Kosewycz, Ołena Szeparowycz, prof. 
Kyryło Studynski i dr Koryneć). Komisja miała zebrać się po stronie ukra-
ińskiej i tam działać, a następnie przejechać na stronę polską. Miała zbadać 
osobiście obozy i stwierdzić, czy położenie w nich odpowiada postanowie-
niom umowy z 1 lutego 1919 r. W dalszych częściach projektowanego układu 
była mowa o złożeniu w banku w Tarnopolu sum na pokrycie wydatków  
i zapomóg, transport do domów osób, które działania wojenne zastały poza 
domem, organizację na terenie ukraińskim stacji dezynfekcyjnych PCK, oraz 
postanowienia odnośnie transportów odchodzących na drugą stronę frontu. 
Wyszczególniono także wymianę Edwarda hr. Dzieduszyckiego na dr. Woło-
dymyra Starosolskiego18. Układ ten, przynajmniej częściowo, wszedł w życie: 
w końcu kwietnia 1919 r. delegacja odwiedziła co najmniej dwa obozy po 
stronie polskiej – w Dąbiu i Wadowicach19, nie odbyła się natomiast wymiana 
wspomnianych osób. 

Pierwszą wymierną korzyścią dla Ukraińców z wykonywania umowy 
było dopuszczenie pań ukraińskich do rannych jeńców, znajdujących się  
w szpitalach lwowskich. Lista została przesłana do Komisji Rządzącej już  
5 lutego 1919 r. Było to 8 osób (Ołena Kosewyczowa, Ołena Szeparowyczo-
wa, Myrosława Ossowska, Marija Fedak, Marija Herasymowycziwna, Ołek-
sandra Hnatiukiwna, Darija Nawrocka, Zenobia Majakowska), jednakże le-
gitymacje zostały wydane znacznie później (16 marca)20. 11 marca 1919 r. 
Komisja Rządząca zgodziła się na powstanie „Komitetu 10 pań ukraińskich”, 
analogicznego do stworzonego przez Polki w ZURL. Jednakże legitymacje dla 
tegoż zostały wydane dopiero 11 kwietnia 1919 r., w dodatku miały jedynie 

18 Ibidem. Projekt układu celem ustalenia zasad do wzajemnego traktowania rannych, 
jeńców i internowanych z [kwietnia 1919 r.], л. 48–50. 
19 CPHAUL, f. 462, op. 1, spr. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowi-
cach w kwietniu 1919 r., л. 14.
20 CAW-WBH, sygn. I.304.1.63. Lista legitymacji, wydanych paniom ukraińskim  
z 8 lutego 1919 r.; Pismo Komisji Rządzącej do Kwatermistrzostwa DWP na GW L.100/W.A 
z 5 lutego 1919 r. w sprawie wykonania umowy z 1 lutego 1919 r. W marcu 1919 r. lista zosta-
ła zmieniona poprzez dodanie kilkunastu nowych nazwisk, w tym dwóch pań, uprawnionych 
do odwiedzania rannych w Przemyślu i dwóch w Krakowie.
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lokalne znaczenie (panie z Przemyśla ich w ogóle nie otrzymały). Odnośny 
dokument został ogłoszony we „Wperedzie”21. 

Jak więc widzimy, po stronie polskiej nastąpiły duże opóźnienia z wpro-
wadzaniem umowy w życie. Co prawda Kwatermistrzostwo Dowództwa WP 
na Galicję Wschodnią, któremu powierzono jej wykonanie, zameldowało  
3 marca 1919 r. pismem L.153, iż zarządzenia, o ile wchodziły w zakres dzia-
łań władz wojskowych, zostały wydane22, jednak nie przebiegało to tak gładko, 
jakby tego chciało wojsko. Dopiero pod naciskiem E.A. Fricka, który przy-
jechał do Lwowa w marcu 1919 r. jako delegat Międzynarodowego Czerwo-
nego Krzyża, Komisja Rządząca wydała postanowienia o umożliwieniu otrzy-
mywania i wysyłania korespondencji, przesyłek oraz gotówki zza linii frontu 
(poprzez parlamentariuszy), a także poinformowała Państwowy Sekretariat, że 
analogiczne zarządzenia odnośnie obopólnego traktowania jeńców i interno-
wanych zostały wydane przez Dowództwo WP na Galicję Wschodnią 3 marca 
1919 r.23. W sprawie umowy odbyła się konferencja i dopiero w jej skutek 
powyższe zarządzenia zostały wprowadzone w czyn24. Także DOG Kraków 
rozkazem nr L.IV.2176 z 14 maja 1919 r. zarządziło (na rozkaz MSWojsk 
Dep. I nr 1798 z 7 maja 1919 r.) śledzenie wykonywania i ścisłego przestrze-
gania wszystkich punktów umowy z 1 lutego 1919 r. Przypomniano, iż nad-
zorem nad dotrzymywaniem umów przez Ukraińców zajmował się Komisarz 
Rządowy ds. PCK, który nadzorował również komitety pań polskich oraz 
ukraińskich i regularne przesyłanie poczty dla jeńców. Tym rozkazem dowód-
cy obozów otrzymali rozkaz dopuszczenia do zwiedzania obozów przez osoby 
upoważnione przez Komisarza, natomiast obozy znajdujące się w gestii DOG 
Kraków (a zapewne również stacje rozdzielcze) miały 15 każdego miesiąca 
przedstawiać listy ewidencyjne jeńców i internowanych ukraińskich, które 
miały zostać odesłane do MSWojsk, a za pośrednictwem Komisarza ds. PCK 
miały być przesyłane Sekretariatowi Państwowemu ZURL25. Faktycznie jed-
nak, umowa została wykonana jedynie częściowo: zasadnicze postanowienia 
(zwolnienie wszystkich powyżej 50 roku życia, kobiet i dzieci, branie zakład-
ników i inne) utknęły z powodu trudności formalnych. Generalny Delegat 

21 (1919) В справі умови з 1 лютого 1919, Вперед, 14 marca: 1. 
22 AAN, MSW, sygn. 2262. Pismo Generalnego Delegata Rządu na Galicję do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych L 6893/Adm. z 26 kwietnia 1919 r. w sprawie wykonania umowy  
z 1 lutego 1919 r., k. 20. 
23 (1919) W sprawie wykonania umowy polsko – ukraińskiej, Gazeta Lwowska, 19 marca: 1. 
24 (1919) В справі виконання українсько – польської умови, Вперед, 15 marca: 1-2. 
25 Archiwum Państwowe w Przemyślu, Zbiór szczątków zespołów jednostek i instytucji 
wojskowych, sygn. 52. Rozkaz DOE Przemyśl nr 33 z 26 maja 1919 r., k. 7.  
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zwracał uwagę, iż w każdym pojedynczym przypadku zgodną decyzję mu-
siały podjąć aż cztery organy (władze cywilne, DWP na GW, DOG Kraków 
i MSWojsk), tak więc rozpatrywanie spraw odbywało się niezwykle wolno26. 
Dlatego też Generalny Delegat Rządu gorąco poparł projekt gen. Wacława 
Iwaszkiewicza organizacji nowego urzędu i prosił MSW o jak najszybsze pod-
jęcie decyzji. 

Umowa zawarta między wojującymi stronami, pomimo niewątpliwego 
sukcesu, jakim było samo jej podpisanie i wprowadzenie w życie przynajmniej 
części jej postanowień, była poddawana krytyce jako niedokładna i zbyt ogól-
na. MSWojsk uważało ją za niedokładną z powodu niesprecyzowania oblicza-
nia kosztów pobytu oficerów i żołnierzy w szpitalach wojskowych, kosztów 
korzystania przez oficerów z kuchni wojskowych, a także kosztów ubrania 
oraz wyżywienia27. Toteż najprawdopodobniej w końcu kwietnia 1919 r. 
(może podczas posiedzeń polsko – ukraińskiej komisji we Lwowie?) poważnie 
planowano jej modyfikację. Efektem tego był projekt „Układu dodatkowego 
do umowy z dnia 1 lutego 1919 r. w sprawie ustalenia zasad co do wzajemne-
go traktowania rannych, jeńców i internowanych”, który miał zostać zawarty 
w maju 1919 r. Zasadniczo zmieniał on część postanowień umowy, doprecy-
zowując je i znacznie rozbudowując. „Układ” miał się składać z siedemnastu 
artykułów. Na początku dodane zostały dwa artykuły, z których art. I miał 
mieć brzmienie następujące: 

Strony kontraktujące poręczają sobie nawzajem zupełną wzajemność (re-
ciprocitas). Wszelkie żądania stawiane przez jedną stronę wobec drugiej, 
mieszczą w sobie zatem zobowiązanie do takich samych świadczeń i ogra-
niczeń (działań i zaniechań), jakie stanowią treść żądania. 

Wedle artykułu drugiego, 

postanowienia umowy stanową minimum, a nie maksimum zabezpiecze-
nia egzystencji osób, w których interesie się ją zawiera. 

Dawny artykuł II (o jeńcach i internowanych) miał zostać rozdzielony na 
dwa osobne. W art. IV (o jeńcach) dodano trzy paragrafy: paragraf f) sta-
nowił, iż kobiety i dzieci w niewoli mają być przetrzymywani oddzielnie od 

26 AAN, MSW, sygn. 2262. Pismo Generalnego Delegata Rządu na Galicję do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych L 6893/Adm. z 26 kwietnia 1919 r. w sprawie wykonania umowy  
z 1 lutego 1919 r., k. 20. 
27 CAW-WBH, sygn. I.301.10.334. Pismo MSWojsk do MSZ nr D.G.L 47522/N 
z 23 sierpnia 1919 r. w sprawie poborów za leczenie i utrzymanie jeńców i internowanych 
państw obcych.  
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mężczyzn, i jeśli zostanie poręczone, iż nie wezmą one udziału w walkach, 
możliwe będzie ich zwolnienie (przy czym dopuszczano możliwość ich konfi-
nowania); paragraf g) stwierdzał, iż wyżywienie jeńców i internowanych po-
winno być ustalane w myśl art. 7 konwencji haskiej, natomiast paragraf h) 
stwierdzał, że wszyscy jeńcy mieli być traktowani jednakowo bez względu na 
ich pochodzenie oraz przynależność państwową. Do artykułu V dodano dwa 
paragrafy – b i c. Pierwszy z nich zabraniał internowania dzieci do lat 12, na-
tomiast drugi – internowanie kobiet z rodzinami, zakonnic, mężczyzn powy-
żej 50 lat i duchownych mogło być dokonywane jedynie w nadzwyczajnych 
przypadkach. W tymże artykule zmieniono również paragraf k) – na jego 
podstawie miano wypłacać zasiłek 1 – 3 K dziennie rodzinom, których byt 
byłby zagrożony z powodu internowania żywiciela rodziny. W art. XIII i XIV 
dodano stwierdzenie, iż strony zastrzegają sobie możliwość dostarczania teraz 
i w przyszłości pomocy materialnej dla funkcjonariuszy publicznych, którzy 
nie otrzymują płacy, dla instytucji humanitarnych sprawujących pieczę nad 
rannymi, jeńcami i internowanymi, osób, które z powodu wojny znalazły się 
w krytycznej sytuacji; pomoc miała być udzielana kanałami samorządowymi; 
w tym też artykule dokładnie opisano sprawy, związane ze sposobem wydat-
kowania tych środków. Art. XV dotyczył sprawowania kontroli nad wykona-
niem umowy przez mieszaną komisję pod przewodnictwem delegata MCK  
z jednego z państw neutralnych. W przepisach końcowych stwierdzono, iż 
tekst układu ma zostać wywieszony we wszystkich obozach, barakach i szpita-
lach w widocznym miejscu, oraz podany do wiadomości publicznej za pomo-
cą prasy. Układ miał wejść w życie z chwilą jego podpisania (na egzemplarzu 
dopisano ręcznie, iż miało wówczas ustać obowiązywanie umowy z 1 lutego 
1919 r.)28. Układ stanowił istotny postęp w porównaniu do wcześniejszych 
ustaleń i wynikał z praktyki dnia codziennego i rozmów polsko – ukraińskich. 
Należy jednak stwierdzić, iż ta wersja była modyfikowana – na zachowanym 
egzemplarzu układu widnieją liczne dopiski i skreślenia niebieskim ołówkiem 

– praca nad tekstem nie została nigdy ukończona. Układ nigdy nie wszedł  
w życie. Miał on zostać zawarty w maju 1919 r., jednakże z uwagi na rozpo-
częcie polskiej ofensywy 15 maja 1919 r. dalsze prace i wcielanie go w życie 
straciły wszelki sens. 

Ogólną krytykę wykonywania umowy z 1 lutego 1919 r. podjął także 
Generalny Delegat Rządu. Stwierdził, że wadą umowy było niedookreślenie 

28 CPHAUL, f. 166, op. 8, spr. 3045. Projekt Układu dodatkowego do umowy z dnia 
1 lutego 1919 r., л. 55–60.
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jej wykonawcy i nieustalenie stosunku władz wojskowych do władz cywilnych 
w przepisach wykonawczych. W takiej sytuacji władze wojskowe – poszcze-
gólne organy – uchylały się od załatwienia sprawy, zasłaniając się brakiem 
kompetencji. W tym samym czasie rozporządzeniem MSWojsk stworzono 
sytuację, gdy wnioski o zwolnienie musiały mieć zatwierdzenie ministerialne, 
co poważnie komplikowało możliwość poprawy sytuacji ludności cywilnej.  
W dodatku władze publiczne, korzystając z władzy dyskrecjonalnej Naczelni-
ka Państwa, internowały wielu ludzi bez akceptacji władzy centralnej, a jedy-
nie ze względów lokalnych. Delegat stwierdzał, iż w takim wypadku dobrze 
by było zwalnianie przeprowadzać również na poziomie lokalnym – władza 
wojskowa nie chciała zrobić użytku z władzy dyskrecjonalnej w celu uwalnia-
nia Ukraińców. Delegat stwierdzał, że myśl o organizacji osobnego organu 
wojskowo – cywilnego dla zwalniania (propozycja gen. Iwaszkiewicza) jest bez 
zarzutu, ale musi to być natychmiast wcielone w życie, oraz wszystkie przepisy 
zakomunikowane Prezydium Namiestnictwa. Dodatkowo Prezydium stwier-
dzało, że wykonanie jej w ten sposób znacznie obciąży budżet (zaliczki powra-
cającym do domów), w związku z tym potrzebne są dodatkowe kredyty na ten 
cel od Ministerstwa Skarbu29. 

Uwięzieni w polskich obozach dowiedzieli się o zawarciu umowy prak-
tycznie od razu, w lutym 1919 r. (prawdopodobnie z nadsyłanych gazet). Nie-
mniej wykonanie umowy różnie się przedstawiało w poszczególnych obozach. 
W Dąbiu Ukraińcy 10 marca 1919 r.  złożyli na ręce DOG Kraków memo-
randum, w którym domagali się wykonania całości umowy. Stwierdzali oni, 
iż o ile część postanowień została wykonana (oddzielenie jeńców od interno-
wanych), o tyle kwestia wyżywienia i wypłacania należności internowanym 
pozostają niezałatwione. Dlatego też proszono DOG o interwencję30. Rezul-
tat nie jest znany. Jeszcze później nastąpiło wykonanie postanowień w obozie 
w Wadowicach – dopiero przed wizytą delegatów ukraińskich, 24 kwietnia 
1919 r. dowództwo obozu zaczęło wypłacać zgodnie z umową z 1 lutego  
1 koronę jeńcom, 3 korony „Heimkehrom”31, a po 3 – 5 koron cywilnym32. 
Jak wykonywano umowę w pozostałych miejscach, trudno jest dokładnie 

29 Ibidem. Pismo Prezydium Namiestnictwa do Komisarza ds. PCK L. 2909/pr  
z 2 maja 1919 r. w sprawie wykonywania postanowień umowy z 1 lutego 1919 r., л. 65зв–66зв.
30 CPHAUL, f. 462, op. 1, spr. 58. Memorandum ukraińskich internowanych w Dą-
biu z 10 marca 1919 r., л. 1–3. 
31 To jest żołnierzom byłej armii austro–węgierskiej, powracającym do domów i nie 
biorących udziału w wojnie polsko–ukraińskiej. 
32 CPHAUL, f. 462, op. 1, spr. 40. Brudnopis raportu z wizytacji obozu w Wadowi-
cach w kwietniu 1919 r., л. 14.
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stwierdzić, lecz wydaje się, że po upływie kilku lub kilkunastu tygodni część 
jej postanowień wcielono w życie (szczególnie oddzielenie Ukraińców od in-
nych nacji – to było przestrzegane raczej we wszystkich obozach). 

Jak przedstawiało się wcielanie w życie postanowień w obozach ukraiń-
skich, stwierdzić jest bardzo trudno z powodu słabego stanu zachowania źró-
deł, niemniej można przyjąć, iż nie wykonano jej w całości. Warto zauważyć, 
iż po jej podpisaniu Ukraińcy wypuścili na wolność część internowanych, jed-
nak potem internowano ich ponownie. Z uwagi na trudności aprowizacyjne 
w ZURL zasadniczo nie wywiązano się z dostarczania odpowiedniego wyży-
wienia. Oddzielono za to oficerów od żołnierzy i umożliwiono wizytowanie 
obozów przez delegacje kobiet polskich33.

Umowa polsko – ukraińska z 1 lutego 1919 r. funkcjonowała kilka mie-
sięcy. Jednakże jesienią 1919 r. polskie władze wojskowe zaczęły zastanawiać 
się nad dalszym stosowaniem jej postanowień. Na konferencji międzymini-
sterialnej 30 września 1919 r., dotyczącej zwrotu kosztów utrzymania jeń-
ców i internowanych nieprzyjacielskich, stwierdzono, iż umowa z 1 lutego 
1919 r. wprowadzała nowości w sposobie traktowania jeńców w porównaniu 
z konwencjami haską i genewską (oficerowie i jeńcy szeregowi pozostawali na 
własnym utrzymaniu), jednakże umowa nie określała sposobu zwrotu ponie-
sionych kosztów. Nie określała także zwrotu kosztów za leczenie, w związku 
z tym MSWojsk pobierało tym tytułem 8 Mkp. dziennie z żołdu leczonego. 
Powodowało to, iż po wyjściu ze szpitala taka osoba znajdowała się bez pienię-
dzy. Koszty ponoszone przez państwo polskie uznawano za wielkie, w związku 
z tym por. Ludwig z Departamentu I MSWojsk stwierdził, iż ze względu na 
fakt, iż nie istnieje już rząd ZURL, umowę należy traktować jako nieważ-
ną. Taki też wniosek został uchwalony po dyskusji34. Zamiast umowy mia-
no zastosować postanowienia „Instrukcji dla obozu jeńców” nr 1416/Mob.  
z 17 maja 1919 r. jako jednostronne zobowiązania Polski. Dlatego też zwra-
cano uwagę na ścisłą ewidencję wydanych jeńcom i internowanym rzeczy,  
by w czasie przyszłych negocjacji Polska mogła zażądać rewindykacji kosztów 
 

33 W. Węglewicz (2019), Polacy w obozach dla jeńców i internowanych Zachodnioukra-
ińskiej Republiki Ludowej, „Rocznik Przemyski. Historia”, 55, z. 4, 2019, s. 167 – 168. 
34 CAW-WBH, sygn. I.301.10.337. Protokół z konferencji międzyministerialnej  
z 30 września 1919 r. w sprawie zwrotu kosztów utrzymania jeńców i internowanych z państw 
nieprzyjacielskich. 
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ich utrzymania35. W końcu rozkazem MSWojsk Dep.Gosp. nr 69376 umowa 
została unieważniona36. 

Na koniec warto dodać, iż o Ukraińcach galicyjskich była mowa także  
w umowie między Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową 
(naddnieprzańską) z 1 września 1919 r. W punkcie 5, dotyczącym wymia-
ny jeńców, stwierdzano, że „sprawę wymiany jeńców wojennych, pochodzą-
cych z Galicji Wschodniej, pozostawia się do rozpatrzenia specjalnej komisji 
wojskowo–politycznej”37. Być może była planowana osobna komisja, która 
zajęłaby się wymianą jeńców z Ukraińskiej Armii Halickiej, która to armia 
znajdowała się wówczas na Wielkiej Ukrainie w (teoretycznej) jedności z Ar-
mią URL. 

Umowa z dnia 1 lutego 1919 r. była jedynym układem między Polską 
a ZURL, jaki udało się podpisać i wprowadzić w życie. Żadnego innego nie 
udało się zawrzeć, na co zwracano uwagę już niewiele lat po wojnie38. Inicja-
tywa jej wprowadzenia należała do strony ukraińskiej, strona polska podjęła 
propozycję rozmów. Należy podkreślić szybkość zawarcia układu, co było 
podyktowane zrozumieniem trudnego położenia kilku tysięcy jeńców i inter-
nowanych po obydwóch stronach frontu i koniecznością jego uregulowania. 
Zawarta umowa była co prawda bardzo ogólna, lecz częściowo regulowała 
większość kwestii, związanych z pobytem jeńców i internowanych w obo-
zach po obu stronach frontu. Istotne było zwłaszcza wypłacanie pieniędzy na 
utrzymanie oficerów i żołnierzy UAH, dzięki którym byli oni w stanie popra-
wić swój wikt. Niestety, Polacy stosowali (wydaje się, że celowe) opóźnienia  
w jej wprowadzaniu w życie, i dopiero pod naciskiem delegata Międzyna-
rodowego Czerwonego Krzyża część postanowień przekazano do wykonania. 
Obie strony zdawały sobie sprawę z niedoprecyzowania postanowień umo-
wy, i dlatego prowadzono rozmowy w celu zawarcia dodatkowych układów,  
w znaczny sposób modyfikujących istniejącą. Nie zdążono jednak tego 
dokonać przed polską ofensywą w Galicji Wschodniej w maju 1919 r.,  
która położyła kres wszelkim rozmowom między Polską a ZURL, a w dwa 
miesiące później – również istnieniu państwa zachodnioukraińskiego. 

35 CAW-WBH, sygn. I. 310.1.66. Rozkaz NDWP do Dowództwa Frontu Galicyj-
skiego nr 67398/IV z 1 grudnia 1919 r. w sprawie wypowiedzenia umowy polsko– ukraińskiej  
z 1 lutego 1919 r. 
36 CAW-WBH, sygn. I.336.1.49. Pismo MSWojsk Dep. II L. 5066/19.II do DOG 
Łódź z 28 listopada 1919 r. w sprawie poborów jeńców. 
37 CAW-WBH, sygn. I.301.10.334. Wyciąg z pisma NDWP nr 11376/II z 17 wrze-
śnia 1919 r. w sprawie wymiany petlurowców. 
38 Z. Lasocki, Wspomnienia szefa administracji PKL i KRz, Kraków 1931, s. 58. 
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Anna Lamtych1  

Instytucja pracowniczego 
podporządkowania  

na tle rozwoju prawa pracy

1. Uwagi wprowadzające

Pracownicze podporządkowanie to instytucja, która od zawsze towarzy-
szyła procesowi świadczenia pracy. Obecnie definiowanie oraz rozumienie 
pracowniczego podporządkowania budzą w doktrynie prawa pracy liczne 
dyskusje oraz spory poglądów, w szczególności na temat jego zakresu2 oraz 
tożsamości z pojęciem „kierownictwa”3. Ogólnie przyjmuje się jednak, iż pod-
porządkowanie rozumiane jest, jako obowiązek wykonywania przez pracow-
nika poleceń przełożonego dotyczących pracy4. Nie jest to przy tym pojęcie 
języka prawnego, gdyż żaden  z aktów normatywnych obowiązujących przed 

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; anna.lamtych@gmail.com; ORCID: 
0000-0003-3419-2015
2 Szerzej na ten temat zob.: Z. Kubot, Pojęcie kierownictwa pracodawcy,  
w: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wanger (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. 
Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 236 i n., B. Bury 
(2006), Podporządkowanie pracownika pracodawcy, „Państwo i Prawo” nr 9, 2006, s. 57-68., 
T. Liszcz, W sprawie podporządkowania pracownika, w: L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współ-
czesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011, s. 114-123. 
3 W aktualnym stanie prawnym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy ustawodawca określając obowiązki pracownika, wskazał między innym na obo-
wiązek wykonywania pracy pod „kierownictwem” pracodawcy. Sposób sformułowania przez 
ustawodawcę art. 22 § 1, stanowił przyczynek do powstania licznych analiz nad relacją pojęć 

„kierownictwa” oraz podporządkowania. Zob. szerzej: T. Liszcz, Podporządkowanie pracowni-
ka a kierownictwo pracodawcy – relacja pojęć, w: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego 
prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009, s. 143  
i n., M. Gersdorf (2002), Cechy charakterystyczne stosunku pracy po nowelizacji Kodeksu 
pracy, „Praca  i Zabezpieczenie Społeczne” nr 10, 2002, s. 18-21. 
4 L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2014, s. 49-50.  
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wejściem w życie aktualnego Kodeksu pracy5, ani również sam kodeks, nie po-
sługuje się expressis verbis wskazaną instytucją. Orzecznictwo formułując pod-
stawowe cechy odróżniające stosunek pracy od innych stosunków prawnych, 
obok cech takich, jak wykonywanie pracy za wynagrodzeniem czy obowiązek 
wykonywania pracy osobiście, wyróżnia właśnie pracownicze podporządko-
wanie6. Co więcej, ostatnia  z wymienionych cech uznawana jest, jako element 
konstytutywny zatrudnienia pracowniczego.  

Najistotniejszą jednak okolicznością dla prowadzenia dalszych rozwa-
żań, stanowiącą jednocześnie przyczynę, dla której autor w niniejszej pracy 
dokonuje analizy przedmiotowej instytucji, jest przywołany już wyżej brak 
posługiwania się pojęciem pracowniczego podporządkowania przez akty nor-
matywne. W niniejszej pracy przedstawiona zostanie historia kształtowania się 
pojęcia które, mimo iż nie było wyrażone wprost przez ustawodawcę, stało się 
podstawową cechą odróżniającą stosunek pracy od innych podstaw, na któ-
rych może być świadczona praca. Rzeczone pracownicze podporządkowanie 
sięga wobec tego swoimi początkami o wiele dalej niżeli pierwsze regulacje 
prawne, normujące problematykę zatrudnienia. Proces powstawania prawa 
pracy datowany jest na okres pierwszej  połowy  XX wieku. Oczywistym jest 
jednak, iż praca przez człowieka na rzecz innego podmiotu, wykonywana była 
już od początku istnienia cywilizacji7. Odnosząc się wyłącznie do polskiego 
ustawodawstwa pracowniczego, wskazać trzeba, iż pierwsze akty normatywne 
obowiązywać zaczęły na ziemiach polskich dopiero w roku 19288. 

Mając na uwadze obiektywnie późny rozwój ustawodawstw pracow-
niczych, zasadnym jest wskazanie, iż pracownicze podporządkowanie, któ-
re aktualnie zgodnie uznawane jest za cechę konstytutywną stosunku pracy, 

5 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 20019 r.  
poz. 1040).
6 Np.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., II PK 352/14, LEX 
nr 2004192; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2005 r., I UK 68/05, LEX 
nr 177165; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2019 r., II PK 27/18, LEX  
nr 2665282. Szerzej problematykę pracowniczego podporządkowania w orzecznic-
twie Sądu Najwyższego analizuje A. Korytowska, zob.: A. Korytowska, Ewolucja tre-
ści pojęcia pracowniczego podporządkowania w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w:  
Z. Niedbała (red.), Księga Pamiątkowa w piątą rocznice śmierci Profesora Andrzeja 
Kijowskiego, Warszawa 2010, s 89-102.  
7 L. Mitrus, Powstanie i ewolucja prawa pracy, w: K. W. Baran (red.), System Prawa 
Pracy. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2017, s. 340. 
8 Do pierwszych aktów prawnych z zakresu materialnego prawa pracy zaliczane jest 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robot-
ników (Dz.U. 1928 nr 35 poz. 324) oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych (Dz.U. 1928 nr 35 poz. 323). 
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rozwinęło się niejako obok tekstów ustaw9. Jego treść oraz znaczenie w dużym 
stopniu stanowi odzwierciedlenie nie tyle normatywnych regulacji, lecz przede 
wszystkim tego, jaka była istota oraz znaczenie pracy dla życia oraz funkcjo-
nowania jednostek w poszczególnych okresach rozwoju cywilizacyjnego. Nie 
można pozostawać zupełnie obojętnym na proces szerokiego rozwoju kodyfi-
kacyjnego. Kształtowana do tej pory w sposób naturalny instytucja pracowni-
czego podporządkowania, ulegała stopniowej jurydyzacji. Na rozumienie oraz 
interpretację instytucji wpływ miały dyspozycje norm prawnych, które coraz 
obszerniej regulowały stosunki prawne między pracownikami  a pracodawca-
mi. Najszersza analiza znaczenia pracowniczego podporządkowania dokonana 
została jednak dopiero po roku 1975, a więc z chwilą wejścia w życie obowią-
zującego Kodeksu pracy. W przywołanej regulacji  krajowy ustawodawca po 
raz pierwszy odniósł się expressis verbis zarówno do koniecznych cech stosunku 
pracy, jak i całej problematyki tzw. pracowniczego zatrudnienia. 

Przedmiot rozważań w niniejszej pracy zostanie jednak ograniczony wy-
łącznie  do zaprezentowania historycznego rozwoju pracowniczego podpo-
rządkowania, a więc  do chwili wejścia w życie Kodeksu pracy. Głównym 
celem autora w niniejszym opracowaniu jest wskazanie przyczyn, które spo-
wodowały, iż pracownicze podporządkowanie stało się  w sposób naturalny 
zaakceptowane przez społeczeństwa do tego stopnia, iż obecnie jest ono uzna-
wane za jedną z konstytutywnych cech stosunku pracy. 

2. Instytucja pracowniczego podporządkowania  
przed kodyfikacjami pracowniczymi

Człowiekowi od pierwszych wieków istnienia świata nieustannie towa-
rzyszyła praca.  W przeważającej większości była ona jedynym z podstawo-
wych – dobrowolnych lub przymusowych – obowiązków, które wypełniały 
codzienne funkcjonowanie. To, w jaki sposób rozumiano obowiązek świad-
czenia pracy na rzecz innego podmiotu, jak również, w jakim modelu oraz 
na jakich warunkach była ona świadczona, determinowało konsekwentnie to,  
w jakich kategoriach postrzegano samą istotę pracy. Ogólny poziom zatrud-
nienia, jak również wyróżnienie obszarów, w których praca wykonywana 
była najczęściej, pozwala na częściowe odwzorowanie panujących relacji spo-
łecznych oraz zachodzących w nich procesów. Wskazanie tych prawidłowo-
ści pozwoli jednak wyłącznie na pośrednie określenie,  jak rozumiane było 

9 R. Mroczkowski, Instytucja podporządkowania pracownika według kodeksu pracy. 
Zarys problematyki prawnej, Lublin 1976, s. 16. 
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pracownicze podporządkowanie oraz przede wszystkim czy w ogóle występo-
wało ono w świadomości osób wykonujących pracę. Odniesienie odpowied-
nio  do minionych epok historycznych – starożytności, średniowiecza oraz 
czasów rewolucji francuskiej – jest konieczne dla przedstawienia historyczne-
go rozwoju instytucji pracowniczego podporządkowania. Zgodnie bowiem  
z tym, co zostało wypowiedziane  na wstępie niniejszego opracowania, insty-
tucja ta powstawała niejako obok prawa, kształtując się naturalnie na skutek 
przyjmowanych postaw stron występujących w procesie świadczenia pracy. 

2.1. Starożytność 

Cofając się do czasów starożytności, zwrócić uwagę należy na fakt, iż 
poprzez szerzące się na ogromną skalę zjawisko niewolnictwa, nie możemy 
w tamtym okresie mówić  o jakimkolwiek istnieniu koncepcji świadczenia 
pracy, rozumianej według współczesnych prawidłowości10. Niewolnicy wy-
konywali pracę całkowicie zależną. Byli oni robotnikami przemysłowymi lub 
rolnymi, marynarzami w marynarce handlowej, nauczycielami czy służący-
mi11. Podstawą wykonywania pracy była umowa najmu niewolnika, która  
w latach początkowych starożytnego Rzymu nie różniła się niczym od umowy 
najmu rzeczy (locatio conductio rei). Dopiero wywodząca się z dalszego rozwo-
ju prawa rzymskiego locatio conductio operarum, za swój przedmiot uznawała 

– nie jak dotychczas samego człowieka – lecz najem usług, rozumiany jako 
wykonywanie przez wolnego najemnika określonej pracy na rzecz pracodaw-
cy12. W ramach tak rozumianej umowy świadczący pracę (locator) wykonywał 
ją osobiście, pod nadzorem i według wskazówek podmiotu na rzecz, które-
go była świadczona (conductora)13. Obie konstrukcje występujące w świecie 
starożytnym pozostawały jednak stanowczo oddalone od dzisiejszej umowy  
o pracę. Nie ulega wątpliwości, iż wykonywanie pracy w opisanych sytuacjach 
odbywało się w warunkach całkowitego podporządkowania oraz nieustającej 
dyspozycji świadczącego. Zastanawiając się nad przyczynami, które spowo-
dowały tak ścisłe podporządkowanie świadczącego pracę, stosunkowo łatwo 

10 S. Grzybowski, Wstęp do nauki prawa pracy, Kraków 1947, s. 49. 
11 Ibidem, s. 50. 
12 Szerzej na ten temat zob.: W. Włodkiewicz, Prawo rzymskie. Słownik encyklope-
dyczny, Warszawa 1986, s. 96-97, F. Zoll (1930), Prawo pracy w biegu wieków, „Rocznik 
Prawniczy Wieleński” R. 4, 1930, s. 250-264, J. Jończyk (2016), Najem pracy, „Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne” nr 12, 2016, s. 2-7. 
13 Szerzej na ten temat zob.: W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruń 1999, s. 187-204,  
K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2007, s. 394-400.  
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odnaleźć można odpowiedź, pokładając całe uzasadnienie w przyjętym ów-
cześnie systemie niewolnictwa. System ten, oparty na całkowitym oddaniu 
oraz niekiedy „zabraniu” podmiotowości osobom pozostającym do dyspozycji 
swoich panów, był w sposób oczywisty rozpowszechniony pośród społecz-
ności, nie budząc przy tym przez długie wieki sprzeciwu. Sytuacja prawna 
niewolników w starożytnym Rzymie, podobnie do innych instytucji obecnie 
należących do prawa cywilnego, odegrała niebagatelny wpływ na to, jaki wzo-
rzec został przyjęty dla konstruowania późniejszych relacji pracowniczych. 

2.2. Średniowiecze 

Wyjście z epoki obfitującej w relacje niewolnicze spowodowało nastanie 
nowego porządku, który upatrywany był w ustroju feudalnym14. Wieki śred-
nie przyniosły stosunkowo trwałą zmianę w relacjach związanych ze świadcze-
niem pracy, zażegnując tym samym poprzedni układ stosunków społecznych 
i gospodarczych. Wykonywanie pracy w epoce średniowiecza oparte było na 
określonych formach poddaństwa. Rozwijająca się na zasadach feudalnych 
instytucja pańszczyzny, kreowała bowiem stosunek ścisłego i osobistego pod-
porządkowania świadczącego pracę chłopa wobec jego właściciela ziemskiego. 
Ponadto charakterystyczny dla wieków średnich system lenny, również oparty 
był na ścisłej zależności wasala od pana ziemskiego – seniora, w której pierw-
szy zobowiązywał się do świadczenia  na rzecz drugiego określonych usług15. 
Wasal w zamian za wierność, poddaństwo oraz posłuszeństwo, mógł liczyć  
w zamian za opiekę i ochronę ze strony seniora, któremu pozostawał pod-
legły16. Stosunki społeczno-gospodarcze istniejące po upadku wielkich mo-
carstw, mimo ich stanowczych odmienności od wcześniejszej epoki, nadal 
utrzymały znany w starożytnym Rzymie system relacji właściwy dla świadcze-
nia pracy. Istniejące dotychczas poddaństwo niewolnicze, w sposób płynny 
zostało przejęte przez rozwijający się system feudalny. Jednakże z uwagi na 

14 K. Kamińska, A. Gaca, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2011,  
s. 147-158. 
15 Zgodzić się w tym miejscu należy z wyrażonym poglądem m.in. przez Profesora Ste-
fana Grzybowskiego, iż stosunku lennego nie można utożsamiać z powstaniem stosunków pra-
cy. Zasady feudalne w okresie średniowiecza stanowiły domenę prawa publicznego lub względ-
nie prawa osobowego. Brak upatrywania w feudalizmie źródeł prawa pracy, w kształcie w jakim 
pojmowane jest ono współcześnie, pozwala jednak na odzwierciedlenie nastrojów społecznych 
oraz tego jaki był stosunek społeczeństwa średniowiecznego do pracy, zob.: S. Grzybowski, 
Wstęp do nauki…, Kraków 1947, s. 52.
16 Szerzej na ten temat zob.: T. Zieliński, Prawo pracy: zarys systemu. Cz. 1; Ogólna, 
Kraków 1986, s. 68 i n. 
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zmiany ogółu panujących poglądów, w szczególności rozwoju chrześcijańskiej 
nauki kościoła, świadczona praca mimo wykonywania jej w dalszym ciągu  
w warunkach ścisłego poddaństwa, nie była utożsamiana z niewolnictwem. 
Opisane wyżej stosunki, na jakich praca była świadczona, łącznie z wynikającą 
z nich cechą ścisłej zależności, ponownie z ogólną akceptacją zakorzeniły się  
w świadomości społeczeństw ery średniowiecza.  

2.3. Nowożytność 

Znaczącym punktem w historii jest natomiast okres rewolucji francu-
skiej. Idące za nią zmiany społeczne i gospodarcze przyczyniły się do defi-
nitywnego obalenia struktur stanowych oraz feudalnych na rzecz rosnącego  
w siłę kapitalizmu17. Nastająca konsekwentnie rewolucja przemysłowa stał się 
impulsem dla rozwoju przemysłu fabrycznego. Stąd też od tego momentu,  
a więc przełomu XVIII i XIX wieku, należy rozumieć świadczenie pracy, jako 
zobowiązanie się pracownika do oddawania swojej siły roboczej w dyspozy-
cję podmiotu zatrudniającego za wynagrodzeniem18. Na uwagę w tym miej-
scu zasługuje dotychczas powolny rozwój regulacji prawnych, normujących 
problematykę zatrudniania. Brak norm wprowadzających choćby minimalne 
zasady świadczenia pracy powodował daleko idącą swobodę w kształtowaniu 
warunków, na jakich zawierane były umowy o świadczenie pracy. Wskazana 
swoboda powodowała de facto zaburzenie formalnie przyjmowanej koncepcji 
równości stron procesu świadczenia pracy. Nastąpiło bowiem zjawisko, które 
można określić mianem wyzysku pracowników fabrycznych. Powstało ono 
na skutek narzucania – w ramach wolności umów –  arbitralnej woli przez 
silniejszy podmioty „kapitalistycznego pracodawcy”, co do sposobu oraz cza-
su wykonywania pracy przez zatrudnionego19. Kolejność oraz metodyka wy-
konywanych czynności w fabryce, podporządkowane były poleceniom, jakie 
otrzymywali świadczący pracę. Ponadto wszyscy pracownicy obowiązani byli 
do przestrzegania dyscypliny pracy, co było ściśle kontrolowane i nadzorowa-
ne przez przełożonych20. Istniało silne podporządkowanie pracownika innym 
podmiotom, postawionym wyżej w hierarchii zakładu fabrycznego. Okres 

17 Szerzej na ten temat zob.: A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2012, 
s. 195 i n., K. Koranyi, Powszechna historia prawa, Warszawa 1976, s. 339 i n.  
18 W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1972, s. 17. 
19 Ibidem, s. 18.  
20 A. M. Świątkowski, Przedmiot stosunku pracy. Rozważania de lege lata i de lege 
ferenda, w: L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, Warszawa 2011, s. 55. 
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rewolucji przemysłowej w znacznej mierze zamknął proces świadczenia pra-
cy w ramach wielkich przedsiębiorstw. Przejęta ponownie z epok minionych 
cecha zależności oraz podporządkowania, ograniczyła się tu wyłącznie do 
elementu wykonywania pracy w fabryce. Zatrudniającemu nie zależało już 
bowiem na nieustannym pozostawaniu pracownika  w dyspozycji oraz zależ-
ności osobistej. Doba kapitalizmu przyniosła nowe spojrzenie na cały proces 
świadczenia pracy, w tym na obowiązki pracownika. Z perspektywy podmio-
tu zatrudniającego najistotniejsze było, aby pracownik pozostawał w ścisłym 
podporządkowaniu wyłącznie w czasie, gdy świadczył on pracę w fabryce.

3. Pracownicze podporządkowanie  
w okresie pierwszych kodyfikacji pracowniczych 

Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości następuje znaczący roz-
wój kodyfikacyjny w zakresie aktów regulujących problematykę pracowniczą, 
która coraz wyraźniej kształtuje się, jako odrębna dziedzina prawa. Znaczące 
pogorszenie się sytuacji bytowej obywateli po I wojnie światowej, stanowiło 
jedną z podstawowych przyczyn, dla których pod hasłami rewolucji, doma-
gano się zmiany stosunków społeczno-gospodarczych,  w tym zmiany warun-
ków świadczenia pracy. Dotychczas nieuregulowane relacje między faktyczny-
mi pracownikami a pracodawcami, zaczęły coraz szerzej przybierać charakteru 
prawnego. Wyzwaniem dla ustawodawcy stało się więc wyodrębnienie z ogó-
łu istniejących stosunków prawnych – istotnego dla przedmiotowych rozwa-
żań – stosunku pracy. Koniecznym było odnalezienie cechy lub konglomeratu 
takich cech, które w sposób precyzyjny, pozwalałyby odróżnić wykonywanie 
pracy w warunkach pracowniczego zatrudnienia  od wykonywania pracy, na 
podstawi innych stosunku prawnych, w szczególności kwalifikowanych w ra-
mach prawa cywilnego.  

Odnosząc się zaś do brzmienia obowiązujących w czasie trwania  
II Rzeczpospolitej aktów prawnych z zakresu materialnego prawa pracy21, 
należy zaakcentować okoliczność,  iż w żadnym z nich nie definiowano  
w sposób wyraźny istniejącego między podmiotami stosunku pracy. W kon-
sekwencji brak było normatywnego elementu, jaki odróżniałby pracownicze 

21 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie  
o pracę robotników (Dz.U. 1928 nr 35 poz. 324), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych (Dz.U. 1928  
nr 35 poz. 323) oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października  
1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. 1933 nr 82 poz. 598).
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zatrudnienie od świadczenia pracy na podstawie konstrukcji cywilistycznych22.  
W określaniu istoty umowy o pracę ograniczono się wyłącznie do wskaza-
nia istniejących wzajemnie obowiązków stron. W rozporządzeniu o umowie  
o pracę robotników określono,  iż na podstawie umowy o pracę robotnik 
zostaje przyjęty do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy w zamian za 
umówione wynagrodzenie (art. 1) oraz zobowiązuje się on  do należytego  
i sumiennego spełniania zarządzeń swych przełożonych, które dotyczą robót 
objętych umową o pracę i które nie są sprzeczne z prawem i dobrymi oby-
czajami (art. 6). Obowiązujący od 1934 r. Kodeks zobowiązań w tytule XI 
poświęconym umowie o świadczenie usług wskazywał jedynie, iż przez umo-
wę o pracę pracownik zobowiązuje się do pełnienia dla pracodawcy pracy za 
wynagrodzeniem (art. 441).   

Brak wyraźnych oraz normatywnych cech właściwych wyłącznie dla pra-
cowniczego zatrudnienia stał się przedmiotem licznych rozważań zawartych  
w literaturze  oraz orzecznictwie sądów. W rozwijającym się w pierwszej poło-
wie XX wieku piśmiennictwie można było zauważyć, iż elementem, jaki po-
winien wyróżniać świadczenie pracy w ramach umowy o pracę, było „oddanie 
siły roboczej na użytek płacącego”23. Ponadto nadal bardzo silnie nawiązy-
wano do minionych epok, wskazując, iż „w społeczeństwie nie ma niewol-
ników zmuszonych ustawami do roboty na rzecz pana, jedynym przymusem 
jest potrzeba ekonomiczna, czyli głód, a przeto te miliony pracowników  
z wolnej woli zgłaszają się  do przedsiębiorcy i ofiarują mu swą pracę”24.  
To ostatnie ujęcie w sposób wyraźny stanowiło emanację zależności ekono-
micznej pracownika od pracodawcy. Ponadto komentatorzy25 wskazanych 
wyżej aktów prawnych, powołując się na poglądy autorów zagranicznych, rów-
nież dostrzegali konieczność wyróżnienia cechy właściwej wyłącznie stosun-
kowi pracy. Akcentowano, iż odmiennością, jaką charakteryzuje się umowa  
o pracę, jest to, że w umowie tej „pracownik zobowiązuje się wobec pracodaw-
cy do pewnego posłuszeństwa, gdy w umowie o dzieło zależność ta zasadniczo 

22 Na problematykę braku wskazania w sposób wyraźny cech stosunku pracy, w tym 
cechy pracowniczego podporządkowania w aktach prawnych obowiązujących w okresie mię-
dzywojennym, uwagę zwraca Profesor Tomasz Duraj, zob.: T. Duraj, Podporządkowanie pra-
cowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach, Warszawa 2013, s. 26-31.   
23 Z. Leser, Umowa o pracę, Lwów 1905, s. 8.
24 Ibidem, s. 12. 
25 Komentarze do rozporządzenia o umowie o pracę robotników: J. Bloch, Kodeks pra-
cy. Polskie ustawodawstwo społeczne, Warszawa 1928, s. 4 i n., Z. Fenichel, Zarys polskiego 
prawa robotniczego: z uwzględnieniem prawa zagranicznego oraz tekstem ustaw, Warszawa 
1930, s. 38 i n. oraz komentarz do art. 441 Kodeksu zobowiązań: A. Raczyński, Polskie prawo 
pracy, Warszawa 1930, s. 35 i n. 
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nie jest spotykana”26. Najistotniejsze cechy umowy  o pracę upatrywane były  
w „niesamodzielności pracownika w stosunku do pracodawcy”27, oraz „zależ-
ności pracownika od pracodawcy”28.

Niebagatelną rolę w definiowaniu stosunku pracy oraz wskazywaniu na 
jego elementy charakterystyczne, posiadało orzecznictwo sądów powszech-
nych. Judykatura obok wskazanej wyżej literatury pozwalała uzupełnić regu-
lacje prawne, dookreślając przesłanki konieczne dla zaistnienia relacji prawnej, 
jaką był stosunek pracy. W świetle wydawanych orzeczeń  stosunek pracy 
pojmowany był, jako zależność pracownika od pracodawcy, wyrażająca się 
w obowiązku podporządkowania się pierwszego temu ostatniemu29. Ponad-
to praca w ramach pracowniczego zatrudniania nie mogła być wykonywana 
w sposób dowolny, lecz musiała podlegać podporządkowaniu zarządzeniom 
pracodawców30. Dla lepszego uwypuklenia cechy stosunku pracy, jaką jest 
pracownicze podporządkowanie, dokonywano również negatywnej kwalifi-
kacji, określając jakie kategorie prac, nie mogły być uznane za wykonywa-
ne w ramach zatrudnienia pracowniczego. W stosunku pracy nie mogła bo-
wiem pozostawać osoba wykonująca zawód adwokata, która świadczyła swoje 
usługi dla banku mimo otrzymywania stałego, miesięcznego wynagrodzenia. 
Specyfika pracy adwokata polegająca między innymi  na sporządzaniu pism 
oraz opinii prawnych dla zatrudniającego go banku, nie mogła powodować 
powstania stosunku zależności między stronami, co stanowiło przeszkodę  
w kwalifikowaniu jej, jako zatrudnienie pracownicze31. Znaczącym w tym za-
kresie jest obiektywny brak możliwości wydawania wiążących poleceń przez 
pracodawcę, co do metodyki oraz sposobu pracy adwokata. Spowodowane 
było to wysoko wyspecjalizowanym rodzajem świadczonej pracy, w stosunku 
do której zatrudniający nie dysponował możliwością jej nadzoru oraz kon-
troli, gdyż nie posiadał do tego fachowego przygotowania. Problematyka po-
szczególnych kategorii prac, w których ze względu na ich specyfikę element 

26 J. Boch, Kodeks pracy. Polskie…, s. 4. Autor powołuje się w tym zakresie na pogląd 
wyrażony przez  Paula Pica’a w dziele Traité élémentaire de législation industrielle z roku 1894. 
27 Ibidem, s. 4. Autor powołuje się na pogląd wyrażony przez Waltera Kaskela w dziele 
Arbeitsrecht z roku 1925. 
28 Z. Fenichel, Zarys polskiego prawa…, s. 38.  
29 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1927 r., I C 515/26 LEX  
nr 919535; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia1931 r., I C 705/31, LEX nr 401453; 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1932 r., I C 2105/31, LEX nr 391565. W ostat-
nim z wymienionych orzeczeń Sąd Najwyższy wskazując na cechy charakterystyczne stosunku 
pracy obok zależności pracownika od pracodawcy, uznał również obciążenie ryzykiem praco-
dawcę oraz objęcie umową o pracę samej pracy, jako takiej, a nie jej rezultatu. 
30 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kweitnia1932 r., I C 3067/31,  LEX nr 391669.
31 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1927 r., I C 515/26 LEX  
nr 919535
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podporządkowania jest słaby lub nie występuje w ogóle, stanowi do dziś żywą 
dyskusję  w nauce prawa pracy32.

4. Pracownicze podporządkowanie  
w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 

Patrząc na bieg historii, wskazuje się, iż można wyróżnić następujące po 
sobie typy relacji między podmiotami zaangażowanymi w proces świadcze-
nia pracy. Jako pierwsze określane są stosunki pracy wspólnot pierwotnych 
typu niewolniczego, następnie feudalnego, kapitalistycznego oraz socjalistycz-
nego33. Interesujące nas stosunki pracy ostatniego  z wymienionych typów 
zbudowane zostały na kapitalistycznej wizji pracy, w której dominowała swo-
boda umów oraz związany z nią wyzysk. Dla dokonania charakterystyki socja-
listycznego zatrudnienia duże znaczenie ma sytuacja społeczno-gospodarcza, 
jaka istniała na ziemiach polskich w okresie po II wojnie światowej. Kraj or-
ganizując swoją gospodarkę na nowych zasadach ustrojowych, pogrążony był  
w odbudowie zniszczeń, jakie przyniosła wojna. Powojenna Polska zmagała 
się z wprowadzeniem jednolitego prawa na całym jej terytorium, co przy-
czyniło się w szczególności do ujednolicenia sytuacji rozróżnianych dotych-
czas pracowników fizycznych i umysłowych34. Znaczącym dla gospodarki 
oraz zatrudnienia był również Plan Sześcioletni, który wskazywał kierunki 
rozwoju gospodarki narodowej, kładąc nacisk na intensywne uprzemysłowie-
nie kraju35. Zjawisko to powodowało konieczność mobilizacji wszystkich re-
zerw siły roboczej oraz stosowanie mechanizmów planujących proces pracy.  
W latach 1950-1955 nastąpił na ogromną skalę proces centralizacji, pociąga-
jący za sobą wcielanie w system społeczno-gospodarczy metod bezpośredniego 
administrowania.

Dokonany powyżej zarys sytuacji społeczno-gospodarczej panującej  
w okresie PRL-u oraz wyszczególnienie w nim elementów najistotniejszych 

32 Rozważania te skupione są obecnie gównie na tzw. nowych formach zatrudnienia, 
tj. telepracy oraz zatrudnieniu w zadaniowym czasie pracy, jak również pracy z zakresu dzie-
dzin specjalistycznych oraz twórczych. Dały one podstawę do wykształcenia się w literaturze 
oraz orzecznictwie koncepcji „autonomicznego podporządkowania”, zob.: M. Raczkowski,  
O podporządkowaniu autonomicznym – krytycznie, w: L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współ-
czesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011, s. 131-138, T. Duraj, 
Koncepcja „autonomicznego podporządkowania” – konflikt pomiędzy autonomią pracownika 
a jego podporządkowaniem pracodawcy, w: M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne pod-
stawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014, s. 101 i n. 
33 Z. Salwa, Prawo pracy PRL w zarycie, Warszawa 1989, s. 8. 
34 W. Jaśkiewicz, Studia nad kodeksem pracy, Warszawa 1976, s. 11. 
35 M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 61-67.
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z perspektywy kształtowania się powojennego prawa pracy, pozwoli na lep-
sze zobrazowanie okoliczności, w jakich pracownik świadczył pracę. Uzna-
wana wówczas zasada bezkonfliktowości, zakładała definitywny brak sprzecz-
nych interesów wśród społeczeństwa socjalistycznego36. Największy nacisk 
postawiony został więc na współdziałanie obywateli, w tym współdziałania 
pracowników w ramach danego przedsiębiorstwa. Ponadto mimo nieusta-
jącego powiększana się tzw. norm produkcyjnych, przyczyniających się do 
coraz większego angażowania pracowników w proces świadczenia pracy, wy-
kreowana została – wydawać by się mogło po raz pierwszy w historii – tak 
duża „wartość” pracy37. Naczelną zasadą w procesie świadczenia pracy było 
zaś przestrzeganie „socjalistycznej dyscypliny pracy”, która stawiała sobie za 
cel zachowanie prawidłowego toku pracy skooperowanej38. Elementem zaś 
pracy skooperowanej było „podporządkowanie się pracujących ustalonemu 
kierownictwu, należyte wypełnianie i przestrzeganie ustalonych obowiązków 
oraz poleceń kierownictwa przez każdego z uczestników wspólnej pracy”39.

Odnosząc się natomiast wyłącznie do instytucji pracowniczego pod-
porządkowania, należy bezsprzecznie podkreślić, iż nadal była ona obecna  
w procesie pracy, jednakże  w zdecydowanie zmienionym kształcie. Pracow-
nik bowiem zobowiązywał się pełnić pracę  w zorganizowanym kolektywie 
pracowniczym, podporządkowanym kierownictwu podmiotu zatrudnia-
jącego w granicach wynikających z odpowiednio określonego rodzaju pra-
cy oraz słusznych potrzeb zakładu pracy40. Nadal również w pracowniczym 
podporządkowaniu upatrywano cechy, która najsilniej odróżnia stosunek 
pracy od zatrudnienia na podstawie konstrukcji cywilistycznych41. Podmiot 
zatrudniający, który odpowiedzialny był za organizację całego procesu pra-
cy, władny był do kierowania tym procesem, a w konsekwencji  do kierowa-
nia zachowaniem pracownika. Pracownik obowiązany był do wykonywania 

36 W. Szubert, Zarys prawa…, s. 35.  
37 Z. Salwa, Socjalistyczna dyscyplina pracy, Warszaw 1961, s. 18. Według autora 

„praca w nie jest tu (socjalizmie), jak w społeczeństwach opartych na wyzysku, narzędziem ujarz-
miania robotnika, lecz stała się środkiem wyzwolenia i wszechstronnego rozwoju wszystkich 
jego uzdolnień, zarówno fizycznych, jak i umysłowych. W ustroju kapitalistycznym człowiek 
pracy jest lekceważony, znajduje się na najniższym szczeblu drabiny społecznej, w ustroju so-
cjalistycznym natomiast praca i przede wszystkim praca decyduje o jego stanowisku w społe-
czeństwie, ona jest miernikiem wartości człowieka. Człowiek pracy jest tu ceniony i otaczany 
szacunkiem”. 
38 Z. Salwa, Socjalistyczna…, s. 8.  
39 Ibidem, s. 9. 
40 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1965 r., III PU 28/64, LEX nr 12075. 
41 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1956 r., I CR 46/56, LEX  
nr 178901.
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woli osób kierujących pracą, co wymagało od niego „postawienia się w stan 
podporządkowania”42. Mając jednak na uwadze ustrój na jakim opierała się 
Polska Rzeczpospolita Ludowa, konieczne jest wskazanie, iż tamtejsze rozu-
mienie pracowniczego podporządkowania wymagało  od pracownika o wiele 
więcej, niżeli wyłącznie poprawnego wykonywania wydanych mu poleceń.  
W ramach tej instytucji na pracownika został narzucony – niespisany nigdzie 
wyraźnie, lecz przyjęty ustrojowo – obowiązek dokładania starań, aby w moż-
liwie największym stopniu osiągał on integrację z zakładem pracy i będąc jego 
częścią, utożsamiał się z nim43. 

5. Zakończenie

Zmiany zachodzące na przestrzeni wieków w procesach świadczenia pra-
cy miały ogromny wpływ na to, jak obecnie ukształtowane zostały instytucje 
prawne. Konsekwentnie za następującymi po sobie epokami historycznymi, 
zmieniało się postrzeganie procesów związanych z pracą. Instytucja pracow-
niczego podporządkowania od zawsze obecna była  w relacji między świad-
czącym pracę a osobą na rzecz, której była ona świadczona. Takie spojrzenie 
na tę instytucję sprawia, iż można traktować ją jako pewien element stały, na 
podstawie którego została zbudowana cała koncepcja stosunku pracy. Za pew-
nego rodzaju fenomen można uznać okoliczność, iż mimo niewypowiedzenia 
wprost relacji podporządkowania, przyjmowana była ona przez społeczeństwa, 
jako istniejąca odgórnie. Powodem, dla którego nastąpiło naturalne zaakcep-
towanie takiej zależności między pracownikiem a pracodawcą, należy upatry-
wać w samej istocie pracy. To praca od zawsze była dla człowieka elementem, 
który posiadał ogromne przełożenie na jego życie. Pozwalała ona na zarówno 
pośrednie, jak i bezpośrednie zaspokajanie potrzeb egzystencjalnych, stając 
się  z biegiem lat również przyczyną satysfakcji i samorealizacji. Ogromne 
znaczenie  w kontekście pracowniczego podporządkowania, obok fenomenu 
jego naturalnego powstania, posiada również omówiona w niniejszym opra-
cowaniu, kwestia jego przeobrażeń. Ustroje polityczne, modele gospodarki 
oraz przyjęte zasady społeczne, łącznie formowały zarówno zakres podporząd-
kowania, jak i cel, któremu miało ono służyć. 

Chcąc wskazać kierunek przeobrażeń relacji pracownika i pracodaw-
cy, należy zauważyć, iż z rozwojem cywilizacyjnym zmierzały one ku więk-
szej autonomii. Na przestrzeni lat rezygnowano z postrzegania tej instytucji  

42  M. Święcicki, Prawo…, s. 331. 
43 Ibidem.
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w kategoriach osobistej i całkowitej zależności, połączonej z obowiązkiem wy-
konywania niemalże każdych poleceń zatrudniającego. Relacje pracownicze 
konsekwentnie ograniczane były wyłącznie do godzin oraz miejsca wykony-
wania pracy. Duży wpływ na zmianę postrzegania pracowniczego podporząd-
kowania posiadał również rozwój prawa pracy zarówno jako dziedziny prawa 
oraz jako nauki. Wzrost znaczenia ochronnej funkcji stosunku pracy przyczy-
nił się do wzmocnienia równorzędności jego stron.

Dla uzasadnienia istnienia podstaw pracowniczego podporządkowa-
nia można wskazać, iż jest ono konieczne po to, aby proces pracy zaistniał,  
a w konsekwencji przebiegał poprawnie. Nie uważam przy tym, aby pracow-
nicze podporządkowanie mogło być uznawane za mechanizm, który powi-
nien pobudzać w człowieku, niejako przymusowo, chęć do pracy.  W pracow-
niczym podporządkowaniu dostrzegam wyraz funkcji organizacyjnej prawa 
pracy, która służyć ma efektywności pracy, zarówno z perspektywy pracodaw-
cy, jak i pracownika.
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Rékasiné Adamkó Adrienn1

The judicial practice of adoption 
between 1953 and 2013

A bred overview of the Regulation of Adoption  
in the Proposal for Hungarian Private Law Code2

In the first two decades after the turn of the century, Hungary has ex-
perienced several failed private codifications. Artúr Meszlény, a university 
professor in 1931 has written Hungarian Private Law I. His work broke the 
previously mentioned failed private codifications attempts by supplementing 
Dezső Márkus’ work titled Hungarian Private Law, which was published in 
the years of the turn of the century. Hungarian Private Law Code (hereafter: 
HPLC. [Mtj.]) served as the foundation for his work. The Mtj. helped to 
take over the content of the so-called unconfirmed codex into everyday law 
practice. 

As a mean of legitimizing a child born out of wedlock, Mtj. also regulat-
ed the institution of adoption. As a precondition for the adoption, the host 
parent is not needed to be married, only three conditions had to meet: the 
parent had to be of age, no offspring and at least sixteen years of age difference 
between the parent adopting and the parent giving up the child for adop-
tion. The Minister of Justice could confirm the adoption contract in special 
cases even if the adoptive parent was related to the offspring or the required 

1 dr., Faculty of Law, University of Pécs, Hungary.
2 Rékasiné Adamkó A., (2018), Adoption in Hungary before 1946 and the 
practice of adoption in Baranya county, “Díké” 2018, pp. 72-93. available [online] 
https://journals.lib.pte.hu/index.php/dike/article/view/108/69. (accessed 6 Decem-
ber 2020).; Rékasiné Adamkó A., (2018), Who Saves a Life: Adoption in the Austrian 
and Hungarian Private Law System in the Civil Age, “Díké” 2017, pp. 94-114. availa-
ble [online] https://journals.lib.pte.hu/index.php/dike/article/view/88/58 (accessed  
6 December 2020). 
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difference in age was absent. However, the adopted offspring had to be,  
at least, twelve years younger than the adoptive person. With the exception of 
married couples, several people could not adopt the same person. Regarding 
the contribution to adoption, the Code distinguishes between legal offspring 
and offspring born out of wedlock. Since a minor, with only the consent 
of the parents and a minor born outside of marriage can only be put up to 
adoption with the consent of the mother. Only a Hungarian of legal age and 
self-determination had the active ability to adopt. Passive adoption ability3 
also extended to a person of legal age who could fulfill the contract by them-
selves or by a proxy. Since 1867, the Hungarian Royal Minister of Justice has 
ratified the contracts, which did not meant a validity condition, but merely 
constitutive, proving the treaty was bound by the will of the parties, in com-
pliance with the formal and material laws. The adoption contract entered into 
effect with the confirmation of the Minister of Justice, both for the minor and 
for the adult adoptee by the minister in the form of a decree. The adopting 
contract had to be concluded by the adopter with the adoptive person in the 
form of a public document. The Minister of Justice could refuse confirmation 
only if there was an absence of legal requirement for adoption or if, in reality, 
the parties’ intention was not to establish a family relationship. The most 
important legal effect of adoption was the cessation of the parental authority 
of the adopted offspring’s parents. In the case of a minor, the right of per-
sonal contact of the real parents has been preserved; it could be regulated in 
the contract. The guardianship authority may, if necessary, limit or withdraw 
it in the interest of the child. With the adoption, the adopted offspring has 
acquired the legal status of the adopting parent(s). Those who were adopted 
by spouses had the status of a common legal child (common child adoption). 
It was also a common child adoption of one the spouses adopted the child 
of the other spouse, unless the wife adopted her husband’s non-martial child. 
With the adoption contract, the husband could transfer his family name to 
the adopted child in the case of common adoption. In Hungarian law, the 
most important objective of the adoption was to find and heir. The adopted 
child was placed in the same class as the legal child after adoption by the 
adoptive parents, and could also be asked to limit the widow’s rights. After 
the adoption, the adoptive parent could not inherit, so the adoption gave rise 
to a unilateral right for the parents. Adoption had an impact on the adopted 
offspring, but did not affect the adoptive relatives. The adopted child was 

3 It meant, who could become adopted.



97

THE JUDICIAL PRACTICE OF ADOPTION ...

eligible for child support, all right based on blood relatedness was retained 
(inheritance, demand for support and raising), as the adoption did not elim-
inate the relation and the inheritance rights based on it. The jurisprudence 
not only stated the legal child is obliged to support his or her unmarried and 
incapacitated parents, but also the child is obliged to support the adoptive 
parents. Thus, the adopted child may have had to pay for both of the relat-
ed and adoptive parents. At the same time, the adoption contract did not 
abolish the support obligation of the parent, but only changed the order of 
the support obligation, since the adopted was primarily obliged to support.  
And if the adaption was not fulfilled by the adoptive parent of the adop-
tion contract was terminated, the obligation was once again due to the blood- 
relatives. The Mtj. also provided requirements for the termination of the 
adoption contract; ratification from the Minister of Justice was needed, and 
the same formal and material demands as for the conclusion of the adoption 
contract. The guardianship authority has decided whether or not the termi-
nation of the contract is in the best interest of the minor, taking into account 
all the circumstances. If the guardianship authority approved the termina-
tion, it then submitted it to the Minister of Justice for ratification, if its legal 
conditions and requirements met, confirmed it. Judicial termination of the 
adoption contract was also regulated by the Mtj. If the adopted or the adop-
tive parent has committed something that might have resulted in disowning 
the adoptive parent or the adoptive child, or the adoptive or adopted party 
violated the contract to such extent that it became unbearable, the adoption 
ceased between the parties on the day of the final judgment. 

Section IV of 1952 on Marriage, Family  
and Guardianship Act on adoption  
on the light of the jurisprudence  
of the judiciary

In the 1960s and ‘70s, almost all or part of the re-regulation of adoption 
rules was observed.4 The evolutionary trends of the twentieth century were 
determined by the military forces left in the wake of the World War, and  
in the second half of the century was determined by the dogmatics of socialist 
law. Adoption has often become a changing and developing legal institution 
in Hungary, the rules of which were substantially amended5 in 1960, 1977, 

4 Csiky O.-Filó E., Hungarian Family Law, Budapest 2003, p. 204
5 Beke-Martos J., Adoption-in a legal history approach, “Family law” 2009, p. 20
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1986, 1990 and 1995, not least by the legal principles enriched by judicial 
practice. There was a radical change in the regulation of marriage, family  
and guardianship in 1952 induced by Act IV. (hereafter referred to as “Csjt”). 
The purpose of adoption was not only to provide the child with proper educa-
tion and care but also to provide support and care for the elderly based on the 
parent-child relationship.6 The adoptive party could only be a self-determined 
and accountable legal person.7 Csjt. abolished the contractual form of adop-
tion and regulated the adoption by the guardianship authority. 8 According 
to Article 48 of the Act, the existence of two conditions was necessary for 
the valid adoption of the law: one was the agreement of the parents and the 
potential spouse, and the other was the authorization of the guardianship au-
thority – constitutively. Adoption could be challenged on the basis of a lack 
of willingness based on serious misconduct in cases where a child adopted 
in infancy was later discovered to be born with and incurable mental illness.9 

In its judgment, the court ruled that the parental consent required for 
the adoption cannot be replaced, since the declaration required for the adop-
tion was the most personal right of the parent.10 The law later authorized the 
guardianship authority to allow adoption in the interest of the child without 
the consent of the parent. This legal possibility was ruled out by the amend-
ment of the Csjt. in 1986, because the parent could only be deprived of this 
right if the parental authority was terminated by the court or other circum-
stances determined by law, on the basis of which parental consent could be 
waived. The 1990 amendment of Csjt. expanded the scope of secret adoption 
with the legal institution for declaration of adoption.11

The purpose of adoption was a direct consequence of the fact that Csjt. 
excluded the adoption of an adult, for whom family raising could no longer 
be realized.12 This also involved the fact that parental authority has always  
 

6 Court Order 2000.60.
7 Proposal of the Hungarian Private Law Coe, Act IV of 1952 on Marriage, 
Family and Guardianship § 47 article (1) 
8 Kőrös A., Handbook on Family Law, Volume I., Budapest 2007, p. 446
9 Civil College 795/23., Court Order 1961/4.; Balogh I.-Erdős B.-Géczy K., 
Civil Arbitration Arbitration Court Decisions 1953-1963, Budapest 1964, pp. 383-384
10 Court Order 1992/1.28., Juhász É., Civil Decisions of Principle, Budapest 
1994, pp. 501-502
11 Katonáné Pehr E., Adoption in Jakab A.– Fekete B., Internet Jurisprudence En-
cyclopedia, 2018, available [online] http://ijoten.hu/szocikk/orokbefogadas [10] (accessed  
6 December 2020)
12 Csiky O.-Filó E., Hungarian Family Law, Budapest 2003, p. 204
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been transferred to the adoptive parent13 , so the adoption of non-full effect 
adoption (adoptio minus plena) has ceased.14

The 1974 amendment of the Csjt. was intended to make the integration 
of the adopted child more harmonious, and thus made the institution of se-
cret adoption universal. The declaration of consent to adoption could not be 
withdrawn. 

The adopted child had a dual inheritance right until the amendment of 
the Ptk. in 1977: after his / her blood-relatives, and his / her adoptive parents 
and their relatives, him / her inherited it as a blood-related child of the adop-
tive parents. The Ptk. was amended by Act IV in 1977. The new Article 618 
of the Act introduced the concept of secret adoption in the law of succession, 
which resulted in the termination of the lawful inheritance relationship be-
tween the adopted and blood relatives.15

The adopted child was subject to the same support obligation as the 
blood-related child of the parent. In addition, of both the adoptive parent 
and the real parent were entitle for support, the right of support of the latter 
was preceded by the right of the adoptive parent.16 Act IV of 1972 repealed 
that provision and stated that a real parent would not be obliged to support 
his / her adopted child in the event of the incapacity of the adoptive parent, 
but would also cease to be entitled to parental rights. The exception was made 
by the law only with the real parent whose child was adopted by his / her 
own spouse.17 The obligation to keep the child was not affected by the party’s 
conduct, no matter which party caused the interruption in the marriage. The 
court also decided in one of its ruling that the support obligation of the parent 
contributing to the secret adoption of the child does not cease by making this 
declaration, despite the cessation of parental authority.18

Adoption determines the personal status of a person, including family 
relationships. The parties could not freely dispose of any of the subject-mat-
ter of the proceedings. Thus, there was no legal possibility for the parties 
to reach an amicable settlement on the issue in front of an open court.19  

13 Kőrös A., Handbook on Family Law, Volume I., Budapest 2007, p. 446
14 Csiky O.-Filó E., Hungarian Family Law, Budapest 2003, p. 204
15 Court Order 2005.177.
16 Civil College 795/55., Balogh I.-Erdős B.-Géczy K., Civil Arbitration Arbitration 
Court Decisions 1953-1963, Budapest 1964, p. 564
17 Court Order 20773/1973., Court Order 1974/11.435.; Erdős B.-Magyar 
Á.-Zoltán Ö., Civil Arbitration Arbitration Court Decisions 1973-1975, VI. volume, 
Budapest 1977, p. 676
18 Court Order 2008.16.
19 Kőrös A., Civil law 1953-1997, Budapest 1998, p. 251
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The dissolution of adoption did not affect the acquired rights of the adoptive 
person who died before the opening of the proceedings. Even if the adoption 
was dissolved, the acquired inheritance could not be reclaimed. In one of its 
decisions, the court ruled out that reclamation of a gift given by the adoptive 
party before the adoption of the minor cannot be a factor when terminating 
the adoption.20

When deciding on the termination of adoption, the court always consid-
ers the important aspect of whether adoption can still fulfill its social and legal 
function. The Supreme Court had already pointed out in 196321 that if the 
adoption and approval of the adoption agreement had taken place before the 
Csjt., the earlier legislation had to be applied to terminate the contract. The 
relevant case-law has been that the offense of adoption by the adoptive party 
against the adopter can serve as the basis for the termination of the contract. 
This can happen in the case of one of the parties has deliberately and gravely 
violated the obligations of adoption. 

According to Section 57 (1) of the Csjt. adoption may be terminated  
by the court if the adoptive or adopted party has demonstrated such behavior 
that rendered the obligations of adoption unbearable. The concept of unbear-
able behavior was not defined by law or its justification, and it was for the 
court to consider22 precisely whether it was a lasting circumstance of adoption, 
or whether it was a problem of transient, temporary or raising difficulties. 23 

When the adoption was terminated, the court considered the minor 
child’s interest to be a priority. As long as there was a chance that the adop-
tion could fulfill the social purpose and provide the benefits for the adopt-
ed minor, it was not terminated. In itself, the divorce of adoptive parents, 
and one of them newly married, not being as close to the adopted child as 
used to, does not, in the view of court, provide a basis for the dissolution of 
adoption.24 In examining whether the termination of adoption was justified,  
the court primarily started basing25 on Section 46 of the Csjt. If the goal 
of the adoption – the actual child-parent relationship between the adop-
tive parent and the adopted child – did not develop and there is no hop for 
its future realization, it did not fulfill the purpose of adoption, it becomes  

20 Court Order 2006.188
21 Court Order 20539/1963., Court Order 1963/12.3788.
22 Court Order 20401/1965/2., Erdős B.-Magyar Á.-Zoltán Ö., Civil Arbitra-
tion Arbitration Court Decisions 1973-1975, VI. volume, Budapest 1977, pp. 636-638
23 7/1974. (VI.27.) Decree of Minister of Justice § 30 article (1)
24 Court Order 2000.158.
25 Court Order 2000.158.
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a formal bond that neither of the parties could sustain, it becomes redundant 
for society as well.26 In deciding whether it became unsuitable for the fulfilling 
the social purpose and adoption purpose, the relationship between the parties 
has to be examined for the entire period of adoption.27 However, the reasons 
of conflict in itself, especially if they were caused by the person seeking the 
termination, cannot lead to the dissolution of adoption.28 In a decision, the 
court ruled in favor of the adopters, because the adopted did not greet his 
adoptive parents for nine years and did not take part in tending to her mother 
during her sickness, thus demonstrating such behavior that proves the claims 
of the adopter seeking the termination of the contract.29 Only the morally and 
legally serious accusations can lead to the dissolution of the adoption.30 

If the adoption was terminated by the court (Csjt. § 56) or by the guard-
ianship authority (Csjt. 57 §) at the mutual request of the parties, the family 
relationship with the rights of the parties were terminated.31 According to 
Article 57 (3) of the Csjt., the affronted party may request the judicial dissolu-
tion of the adoption. For the adoption of a miner, the guardianship authority 
could also bring an action of termination. On 1 November 1997, Act XXXI 
on the Protection of Children and Guardianship entered into effect (hereafter 
referred to as “ Gyvt”) which aimed to reform the protection and guardian-
ship of children. It is connected with the promulgation of Act LXIV of 1991 
which came into effect after the Convention on the Right of Children in New 
York, November 20, 1989, to ensure the social rights of children. The law has 
brought about an important change in attitude by treating the child’s right 
to be raised in the real family as a principle, and emphasizing the parental 
responsibility and the multi-directional support of real families. For the sake 
of the minor child, Gyvt. has introduced more reforms in the field of adop-
tion, which has deeply affected the interest of the adoptive parents. Changes 
in the process of adoption, suitability and preparation of the adoptive parent 
also served the purpose of guaranteeing the best interest of the child as fully  
as possible. In addition, on order to accelerate the adoption of children  
at home and to establish the legal basis for their adoption abroad, the 

26 Supreme Court Pfv. II. 20.975/1994., Court Order 1995/6.349., Kőrös A., 
Civil law 1953-1997, Budapest 1998, p. 254
27 Court Order 2000.158.
28 Court Order 2000.19.
29 Bardócz B.-Erdős B.-Géczy K.-Oroszi F., Civil Arbitration Arbitration 
Court Decisions 1963-1965, II. volume, Budapest 1966, pp 455-456.
30 Court Order 2004.62.
31 Civil College 101.; Juhász É., Civil Decisions of Principle, 1994, p. 454
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Uniform Adoption Database has been established, which promotes coun-
ty (secret and open adoption), nationwide (facilitation of national – secret  
and open adoption), as well as an international co-operation dealing with 
adoption matters, especially children in care. The Gyvt. and Csjt. have also 
stated the child has the right to know his or her real family and relatives. This 
rights is provided by the Law 149/1997 on Guardianship and Child Protection  
(IX. 10.) Government Decree (Gyer.). The transparency of the adoption 
proves has been facilitated by regulation of the activities of organizations that 
facilitate adoption and follow-up of adoption at both legislative32 and govern-
ment decree level. 33
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Hubert Mielnik1 

The problems of confiscation 
of private property in the legal 
theses of Polish (non-German) 

courts of appeal in the General 
Government during World War II

Introduction2 

In the Third Reich, property rights were, like many other branches  
of law, subjected to ideologization. Property has been redefined racially. 
Persons not belonging to the German national community, and therefore 
«non-Germans», were to be deprived of the property right, and their property 
was to be transferred to the German state and its citizens3. The process of 
expropriation of the non-German population was one of the most important 
aspects of the German occupation of Polish lands during World War II. Eco-
nomic discrimination against the population was also conducted in the Gen-
eral Government (hereinafter referred to as GG). In the original intention  
 
 
 

1 Dr. Hubert Mielnik, Faculty of Law and Administration, Maria Curie-Skłodows-
ka University in Lublin, Poland. e-mail: hubert.mielnik@poczta.umcs.lublin.pl; ORCID: 
0000-0002-6299-742X.
2 The present publication was elaborated as part of the research project entitled 

"Charakter prawny i rola tez prawnych uchwalanych przez polskie (nieniemieckie) sądy apela-
cyjne w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej" financed by the National 
Science Center, Poland - under contract No. UMO-2017/27/N/HS5/00812.
3 On the subject of property law in Third Reich: M. Zmierczak (2005), Interwenc-
jonizm, totalitaryzm czy ideologizacja? Kilka uwag o własności i gospodarce w III Rzeszy, „Studia 
nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 28, 2005, pp. 269–280.
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of the German authorities, one of the goals of the existence of the GG as the 
«Nebenland» of the Reich was the most sufficient economical exploitation4. 

Czesław Łuczak distinguished two aspects, the directions of property 
plunder, on the one hand, institutional confiscation, coordinated by the Ger-
man administration (authorities), was carried out. On the other hand, the 
plundering of the property was carried out outside the institution, by the 
German military and civilian officials5. Both in the territory of the German 
Reich and the GG, the confiscation of the property officially (institutionally) 
carried out by the German authorities was closed within the legal framework.  
It was supposed to give the impression of legal actions, justified by legal norms.  
At the same time, the actual deprivation of property often took place in an 
extra-legal (non-institutional) manner, without regard to the procedures and 
norms introduced by legal provisions, which in this aspect were often purely 
façade6. However, they provide a certain overview of the situation related to 
the procedures and indicate the German authorities responsible for making 
confiscation decisions.

The process of depriving the Jewish population of property, officially 
called by the German authorities the «arization» of property, has the largest 
scale7. It was one of the elements and at the same time the first stages of the 
Holocaust. Rafał Lemkin noticed the economic aspects of genocide, which 
he defined as the destruction of the foundations of the economic existence  
 
 
 

4 Hans Frank in his diary wrote: «This area as a whole is a spoil of the Third Reich and 
therefore it should not be used in its parts, but as a whole should be adapted to derive economic 
benefits from it so that all its economic value would serve the German people», S. Piotrowski, 
Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1956, vol. 1, p. 400.
5 C. Łuczak, Podstawowe założenia i realizacja polityki ekonomicznej Niemiec hitlerow-
skich w okupowanej Polsce, In: C. Pilichowski (Ed.), Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerow-
skie przed sądem ludzkości i historii, Warszawa 1980, pp. 130–131.
6 Maximilian Becker named this process as «quasi-legal». M. Becker, Sądownictwo 
niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach wcielonych do Rzeszy 1939– 1945, War-
szawa 2020, p. 43.
7 On this subject: J. Grabowski, Zarząd Powierniczy i nieruchomości żydowskie w Ge-
neralnym Gubernatorstwie. „Co można skonfiskować? W zasadzie wszystko”, In: J. Grabowski,  
D. Libionka (Ed.), Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we 
wczesnych latach powojennych 1939– 1950, red., Warszawa 2014, pp. 73– 113; B. Rudaw-
ski (2016), Mienie i rasa. Wybrane aspekty „aryzacji” majątku żydowskiego w Trzeciej Rzeszy  
i w Kraju Warty, „Meritum” 8, 2016, pp. 311– 326. On origins of „arization” and beginnings 
of this process in Third Reich. K. Jonca (2005), Meandry polityki „aryzacji” mienia niemiec-
kich Żydów w Trzeciej Rzeszy, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 28, 2005,  
pp. 325–345.
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of an occupied nation or ethnic group. In the long run, deprivation of prop-
erty was to lead to the deprivation of basic livelihoods8.

 The creation of the legal framework and procedures related to the depri-
vation of property affected the entire legal system of the GG. The large-scale 
confiscation of private property had to cause legal consequences for the whole 
legal turnover in the GG. These actions, either directly or indirectly, also in-
fluenced or revealed themselves in the practice of applying the law by Polish 
(non-German) courts9. 

This study will aim to analyze the legal theses of Polish (non-German) 
courts, the subject of which was the provisions introduced by the German 
authorities regarding the confiscation of private property in the GG. Polish 
(non-German) courts operated in a legal reality also comprised of regulations 
introduced by the occupation authorities. The analysis of the content of the 
legal theses concerning the subject issues could answer the question about 
the possible institutional role of Polish (non-German) courts in the process 
of confiscation of private property in the GG, indicate how the provisions on 
confiscation of property in the GG were interpreted and what legal effects 
were caused by ordering the confiscation. 

Legal provisions concerning the confiscation  
of private property

There was a trust administration in the GG which was structurally sepa-
rate and independent of the Reich's organs. Based on the ordinance of Novem-
ber 15, 1939, a central authority dealing with the trusteeship was established -  
the Trustee Office (Treuhandstelle)10. In the complicated administrative 

8 R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Law of Occupation, Analysis of Government, 
Proposals for Redress, Washington 1944, pp. 85-86. available [online] http://www.preventgeno-
cide.org/lemkin/AxisRule1944-1.htm (accessed 10 December 2020). 
9 Polish (non-German) functioning was based on Regulation on the Polish judiciary 
in the General Government of 19 February 1940 (Journal of the Regulations of the General 
Governor for the occupied Polish territories [hereafter: JRGGOP], part I, no. 13, pp. 64–68). 
On this subject see: A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013, pp. 21–23; 
H. Mielnik, Sądownictwo polskie (nieniemieckie) w dystrykcie lubelskim Generalnego Guberna-
torstwa w latach 1939–1944, Lublin 2020; A. Szulczyński, Sądownictwo polskie w Generalnym 
Gubernatorstwie 1939–1945. Warszawa 2020; A. Wrzyszcz (1992),  O organizacji okupacyjnego 
sądownictwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, „Zeszyty Majdanka” 
14, 1992, pp. 114–125.
10 Regulation on creation of Trustee Office for General Government of 15 November 
1939 (JRGGOP, no. 6, pp. 36–37). In 1940 the trust administration of GG was fully organi-
zed under regulation on organization of Trustee Office for General Government of 24 January 
1940 (JRGGOP, no. 6, p. 28).
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system of the General Government, trustee offices were responsible for the 
confiscation of non-agricultural property, primarily real estate. The exploita-
tion of agricultural property was carried out by the central and local authorities 
of the General Food and Agriculture Department of the GG Government11. 
Cultural goods were plundered by the Office of the Special Plenipotentia-
ry for Registration and Securing of Works of Art and Cultural Monuments, 
established in December 193912. The confiscation of virtually any property 
could also be ordered by the High Commander of the SS and Police13. There 
was a distributed and specialized system of seizing property in the GG. A de-
tailed discussion of the issues related to the administrative bodies responsible 
for plundering property in the GG is beyond the scope of this study.

 The discussion of legal regulations issued on this subject will be suffi-
cient then structural issues. A very chaotic legal system was in force in the GG, 
in addition to the predominantly pre-war Polish law, legal acts were issued 
by German authorities, both central and local14. This study focuses solely on 
regulations issued by central authorities and published in official publications.

 The number of legal acts introduced by German legislation that sanc-
tioned, directly or indirectly, the seizure, confiscation, and expropriation of 
the property was large. The first legal acts appeared during the military ad-
ministration, in the period from September to October 1939, before the for-
mal establishment of the GG. By the end of 1940, about fifteen regulations 
had been issued containing the mentioned restrictions on ownership. Among 
others, private and church works of art, radio sets, film equipment, and films 
were confiscated. Other seizures were primarily of economic importance and 
were related to the conduct of the war economy15.

The most important were the provisions enabling the confiscation of pri-
vate property. The regulation issued on January 24, 1940, on the confiscation 

11 Regulation on trust administration of seizure rural and forest property (JRGGOP, 
no. 6, p. 28–29).
12 E. Kobierska–Motas, Działalność specjalnego pełnomocnika do spraw zabezpieczenia 
dzieł sztuki izabytków kultury w GG, In: C. Pilichowski (Ed.), Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo 
hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii, Warszawa 1980, pp. 714–717.
13 Regulation on the confiscation of private property in the General Government  
(The Confiscation Ordinance) of 24 January 1940 (JRGGOP, Part I, no. 6, pp. 23-27;  here-
after: RoKM), §§  11–12 .
14 M. Urynowicz, Stosunki polsko-żydowskie w okresie okupacji hitlerowskiej, In: A. Żbi-
kowski (Ed.), Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, Warszawa 
2006, p. 552. 
15 The list of regulations concerning the confiscation of private property: Archiwum 
Akt Nowych (hereafter: AAN), Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu Emigracyjnego RP  
w Londynie, signature 86, sheet 34. Work entitled  «Judiciary, advocacy, and notary in Poland 
during the war».
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of private property in the General Government (the so-called Confiscation 
Ordinance)16 provided for the possibility of confiscating all movable and im-
movable property «to fulfill public utility tasks» (§ 1 RoCP) and «in the inter-
est of the defense of the Reich or reinforcement of armaments» (§ 11 RoCP). 
The grounds for the seizure of property were not clearly defined, which signifi-
cantly reduced legal certainty, giving the trust bodies a large scope of activity. 
Only movable items for personal use were excluded from institutional confis-
cation if they were not luxurious items or did not exceed the «framework of  
a modest living» (§ 6 RoCP). The rights of third parties over confiscated items 
(§ 4 (3) RoCP) have been suspended. The confiscated property was taken over 
by the compulsory administrator (trustee) who was authorized to administer 
the property, and with the consent of the district head, he could sell the 
confiscated property or liquidate it (§ 9; § 10 RoCP). For the confiscation to 
be valid, only the written order of one of the authorized bodies was required 
and the owner was informed by delivery, advertisement, or home delivery  
(§ 3 RoCP).

The occupation authorities also introduced difficulties in real estate 
transactions. To perform a legal transaction the subject of which was real 
estate, the permission, in the form of a written decision, was required from 
the competent (Stadt-)Kreishauptmann, against which no appeal was pos-
sible. It was necessary for the transfer of ownership of the property or its 
encumbrance, and for the transfer or encumbrance of rights to real estate 
and rights to real estate by legal action. The German authorities also had 
to accept contracts the subject of which was an obligation to transfer or en-
cumber the property, as well as to transfer or encumber property rights and 
rights to immovable property. The permission was also necessary to purchase 
real estate by way of execution. Lack of permission invalidated the transac-
tion act17. (Stadt-)Kreishauptmann was obliged to check whether the terms 
of the contract were economically justified and meant the price at which the 
real estate could be purchased18. However, it turned out that purely political 
considerations were also an important criterion19. The practical purpose of the 

16 Already mentioned: Regulation on the confiscation of private property in the Gen-
eral Government (The Confiscation Ordinance) of 24 January 1940 (JRGGOP, Part I, no. 6, 
pp. 23–27).
17 Regulation on real estate transactions of 27 March 1940 (JRGGOP,  Part I, no. 23, 
pp. 115–116), §§  1–2;  § 6.
18 First implementing regulation of 28 March 1940 to regulation on real estate trans-
actions of 27 March 1940 (JRGGOP,  Part II, no. 24, p. 187), § 8.
19 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu Emigracyjnego RP w Londynie, signa-
ture 86, sheet 35.Work entitled «Judiciary, advocacy, and notary in Poland during the war».
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permission procedure was the inspection by the German authorities of real 
estate owned by the GG population and the prohibition, or possibly restric-
tion, of shredding agricultural land. The ultimate effect of the control of real 
estate transactions was to be either direct confiscation or an increase in the 
number of collected quotas - hence the qualification of these regulations to 
the provisions on the seizure of property.

For the Jewish population, from the economical (financial) point of view, 
two regulations issued on January 24, 1940, were of the greatest importance. 
The first of them, which was described already in this paper, defined the legal 
grounds for confiscation of private property in the GG, while the second 
imposed an obligation to report Jewish property. The issuance of these two 
legal acts at the same time made it possible to legally plunder Jewish-owned 
property on a large scale20.

The regulation on declaring Jewish property in the General Government 
of January 24, 1940, forced the reporting of all property belonging to the 
Jewish population. The property was to be reported as at the date of entry 
into force of the regulation (January 29, 1940). A prohibition was introduced 
to circumvent the obligation to declarations by «using the forms and pos-
sibilities of shaping civil law». It involved numerous legal actions in which 
Jews handed over (sold, donated) their property to «Aryan» people. Such 
agreements were intended by the parties to be fictitious, their real purpose 
was to hide Jewish-owned property. Jewish property was considered property 
belonging to persons of Jewish nationality who on January 1, 1939, had Pol-
ish citizenship or acquired it after that date, and property belonging to Jews 
who do not have a nationality. Under this regulation, probably to prevent 
the effects of the transfer of property, non-Jewish spouses of Jews were also 
considered Jews. In the context of partnerships, Jewish was the property of 
those partnerships in which more than half of the partners were Jews. Simi-
larly, in the case of limited partnerships, the property of companies in which 
more than half of the partners with unlimited liability were of Jewish origin 
was treated as Jewish. The property of capital companies in which more than 
25% of shares belonged to Jews at the time the regulation came into force 
or on January 1, 1939, required notification as Jewish. If a person of Jewish 
origin belonged to the company's management board or supervisory board on 
a similar date, after January 1, 1939, the property of such company was also 

20 A. Wrzyszcz, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 
1939–1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008, p. 367. 
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subject to notification. A vague phrase was also introduced that the property 
of a capital company «in which there is another kind of decisive Jewish influ-
ence» required notification as Jewish. The very concept of property has been 
defined as movable property, immovable property, debt claims, shares, and 
other property rights. The property was to be reported within the time limit 
specified by the regulation (until March 1, 1940; it was possible to extend this 
deadline, but only in particularly justified situations, for a short period) to 
the (Stadt-)Kreishauptmann competent for the place of residence subject to 
the notification obligation or competent for the company's registered office. 
The notification was to be made on a special form, model forms were attached 
as annexes to the regulation21. Failure to report the property on time meant 
that it was treated as stray and was subject to direct confiscation. The main 
purpose of the regulation on the declaration of Jewish property was to enable 
and facilitate the confiscation.

The ordinance of the Head of the Foreign Currency Department  
at the General Governor's Office, which concerned general measures aimed 
at «securing» Jewish property, had a major impact on civil law relations22.  
On its basis, Jews were obliged to transfer all their bank accounts, and de-
posits to one bank. Importantly all these banking services for a person of 
Jewish origin or for which Jews had the right of disposal were to be blocked.  
The blockade of the account meant that they could only be charged to persons 
authorized to dispose of them or to third parties in the amount of 250 złotys 
per week. All money transfers to Jews exceeding 500 złotys (in the case of 
transfers resulting from the same obligation, the amounts should be added 
up in a month) had to be made to their bank account - which was tanta-
mount to blocking them. The Jews were also forced to pay all their cash above  
2,000 złotys to their bank account23. In March 1940, the restriction on ac-
cepting monetary amounts by Jews was extended, as they could only accept 
payments above 500 złotys (summed up within a month) only if these pay-
ments were made to them on an account in a money or credit institution or 
on a postal checking account. Acquisition of gold and other precious metals  
 
 

21 Regulation on declaring Jewish property in the General Government of 24 January 
24 1940 (JRGGOP,  Part I, no. 7, pp. 31–32), §§ 1-3.
22 Ordinance no. 4 of the Head of the Foreign Currency Department at the General 
Governor's Office of 20 November 1939, (JRGGOP,  no. 7, p. 57).
23 Ibidem, pts. 2–6, p. 57.
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3by Jews, processed and unprocessed, and a scrap of such metals, could only 
take place with the consent of the German authorities24.

Mentions, about the seizure of real estate, were entered in the land reg-
istrations kept by mortgage offices in Polish (non-German) courts25. Such 
an entry was to prevent the property from being encumbered or sold with-
out the knowledge of the German authorities. In the GG, keeping land 
(mortgage) registers was left to Polish (non-German) courts26. The practice 
of entries shows that the German authorities often did not provide detailed 
data on the property to be seized in the orders for the seizure of real estate.  
In particular, they did not list all the owners and land register numbers.  
The decisions often included only the street and the house number. It hap-
pened that only some of the Jewish co-owners were named. The German 
authorities instructed employees of Polish (non-German) courts that such 
orders were to be treated as seizures of the entire property. In situations where, 
apart from Jews, Poles were co-owners of the property, and the seizure order 
mentioned only the names of the Jewish co-owners, the seizure concerned the 
entire property27.

Legal theses issued by courts of appeal  
in the General Government

The liquidation of the Supreme Court in the Polish (non-German) 
judiciary system in the General Government had certain consequences.  
The possibility of submitting a cassation appeal against final judgments of 
Polish (non-German) courts was excluded. Some of the remaining powers  
of the Supreme Court were taken over by the central (Main Justice De-
partment in the Government of the GG) and district justice departments28.  
 

24 Ordinance no. 7 of the Head of the Foreign Currency Department at the General 
Governor's Office of 1 March 1940 (JRGGOP,  Part II, no. 16, s. 141), §§ 1–2.
25 This duty arose on basis of § 4 Regulation on creation of Trustee Office for General 
Government of 15 November 1939. It was repeated in RoKM. 
26 Regulation on the German judiciary in the General Government of 19 February 
1940, (JRGGOP,  Part I, no. 13, p. 63), § 31 sec. 1: «The existing land and mortgage registers 
will continue to be kept within the scope of the Polish judiciary».
27 Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie, Sąd Grodzki w Chełmie, 
signature 2280, sheet 174,  Letter from the Head of Section III. - Real Estate Management in 
the Trustee Office in the Lublin District to the Head of the Justice Department in the Office 
of the Head of the Lublin District on June 28, 1941 regarding the seizure of Jewish properties.
28 A. Wrzyszcz (2013), Organizacja niemieckiego resortu sprawiedliwości w General-
nym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, „Annales UMCS. Sec. G, IUS” 60 (1), 2013, pp. 
124–125.
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Initially, the competence to ensure the standardization of judicial decisions 
was not exercised at all in the GG. 

On November 23, 1940, that Kurt Wille, responsible for the administra-
tion of justice in the GG, decided to enable courts of appeal to draw up legal 
theses on significant legal issues, the role of which was to standardize judicial 
decisions of Polish (non-German) courts by resolving interpretational doubts 
arising from the application of the law29. The procedure for issuing legal the-
ses was regulated at the district level and different solutions were adopted in 
each of them. 

The purpose of issuing legal theses by the courts of appeal was to stan-
dardize judicial decisions of the courts and thus to solve significant legal issues. 
Legal theses were like non-binding juridical statements, they were binding 
only for the judges in the cases based on which they were developed. They 
were distributed among all the courts in the district and to the heads of other 
courts of appeal. The conducted research shows that although the courts of 
appeal also interpreted the law issued by the German occupiers of the GG, 
the described institution did not serve to introduce «political» interpretations 
of the law. Even the theses concerning the GG law were of a purely technical 
and professional nature. 

Legal theses concerning the confiscation  
of private property

Among the legal theses found as a result of archival research, twelve are 
selected, relating to the subject matter of confiscation of property in the Gen-
eral Government. Three of these theses were issued by the Court of Appeal in 
Kraków, while the others came from the Warsaw appellate district, with only 
three formulated by the Court of Appeal in Warsaw (two in the form of an 
opinion), one by the Regional Court in Siedlce and the remaining five by the 
Regional Court in Warsaw. 

29 H. Mielnik, op. cit., Lublin 2020, pp. 88–92.
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Table 1. The cited legal provisions regarding the confiscation of property in legal 
theses30

Some of the selected and developed legal theses directly referred to the 
Jews. In four cases, a reference to the legal situation of the Jewish population 
was made in the content of the thesis or the justification to it. In other cases, 
theses were more abstract, legal solutions related to the confiscation of private 
property in the GG. 

First of all, the provisions of the regulation on confiscation of private 
property of January 24, 1940, and the regulation on real estate transactions 
of March 27, 1940, were interpreted. In this study, the decisions concerning 
these two regulations will be presented, and the theses concerning confiscation 
of property belonging to the Jewish population will be discussed separately. 

30 Author's elaboration, based on: Archiwum Narodowe w Krakowie (hereafter: ANK), 
Sąd Apelacyjny w Krakowie 1919–1950, signature 31; Archiwum Państwowe w Lublinie  
(hereafter: APL), Sąd Apelacyjny w Lublinie, signature 13/5;  Archiwum Państwowe w Rado-
miu, Sąd Apelacyjny w Radomiu 1939–1945, signature 5.
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Legal theses concerning provisions  
of real estate transactions regulation 

A separate group of theses concerned the legal provisions of the regula-
tion on confiscation of private property. As is clear from the analysis most of 
the legal theses concerning provisions of real estate transactions referred to  
§ 4 of the mentioned regulation, which concerned the effects of the seizure 
of property31. From the point of view of legal certainty and protection of the 
rights of third parties, imported was paragraph 3 of the quoted provision. In 
line with it, the rights of third parties to the confiscated property were sus-
pended. The regulation did not make any reference to the suspended time. 
The confiscation did not immediately mean the automatic seizure of property 
rights by the German authorities. Its role was, in the first place, to free things 
from debts. Only the final step was the forfeiture. Such a process meant that 
the German authorities did not have to cover the debts, the final German 
«buyer» was to take over the property without any obligations32. At the same 
time, the GG was supposed to play the role of a «reserve» for non-German 
people, mainly Poles. Only in the long term, these areas were to be fully occu-
pied by the Germans, then the period of the «suspension» of rights mentioned 
in the ordinance would probably end, which would result in their expiry. 

The discussed regulation also introduced a separate category of confisca-
tion, the so-called "Stray property". In one of the legal theses, the Court of 
Appeal in Kraków pointed to the differences between the seizure of property 
and the confiscation of stray property: 

The main difference between the types of confiscation in question  
is that in both cases the company or commercial enterprise still exists, but 
when the rights of the former owner and third parties are seized, they will 
only experience limitations provided for in § 4 of the Regulation, and in 
case of confiscation of stray property the rights to the property confiscated 
by both the owner (because this applies to stray property, i.e. property no 
longer belonging to the owner) and to third parties expire irretrievably by 
the law itself33. 

In the legal thesis from the Warsaw appellate district, the District Court 
in Warsaw specified that § 4 sec. 3 of the confiscation ordinance concerns 

31 RoCP, § 4 sec. 1–3.
32 M. Becker, op. cit., s. 131. 
33 ANK, Sąd Apelacyjny w Krakowie 1919–1950, signature 31, no pagination. Legal 
thesis based on judgment of the Court of Appeal in Kraków of 20 May 1941 II CA 23/41.
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rights in rem and does not release the debtor, the owner of the confiscated 
property, from personal liability34. A similar position was taken by the same 
court in its thesis from 1943, in which it stated that the defendant's allegation 
against the court's order for payment on a promissory note that his busi-
ness, which was subject to the promissory note obligation, had been seized 
by the German authorities, was to be dismissed. It was because the defendant,  
as a one-person merchant, was responsible personally with the signature on 
the promissory note, and § 4 sec. 3 of the confiscation ordinance. It did not 
prevent the court from issuing a decision, as it related to property rights and 
did not release the debtor, the owner of the confiscated property, from per-
sonal liability35. In this case, it is worth paying attention to the fact that the 
debtor tried to use the provision of § 4 sec. 3 of the Regulation to discharge 
itself from the obligation. 

The Regional Court in Warsaw also referred to the issue of legal transac-
tions related to confiscated property, regulated by § 4 sec. 1 of the confisca-
tion ordinance. According to the Warsaw court:

(...) without the consent of the Head of the Trustee Office for the General 
Government, the pre-war promissory note receivable from the company for 
which trust has been established cannot be asserted in court; In this case, 
the recovery of the receivables is premature and the action brought about 
it must be dismissed, as the mentioned provision stipulates that all legal 
transactions involving confiscated property are invalid36.

The Adjudication Office at the Court of Appeal in Warsaw did not 
agree with the above argumentation. In the commentary to the above thesis,  
it was argued that the provision of § 4 of the Regulation on the confiscation 
of private property in the General Government did not imply that it was un-
acceptable to pursue claims from a company whose property had been seized 
and which is under the trust. The provision of § 4 sec. 2 only did not allow 
enforcement to be directed to the seized property, but it did not prevent the 
issuing of a judgment awarding the amount due, which established the claim-
ant's right to the claim and the defendant's obligation to pay it. The Adjudi-
cation Office indicated, confirming the agreed case law, that the seizure did 

34 APL, Sąd Apelacyjny w Lublinie 1918–1939, signature 13/5, no pagination. Legal 
thesis based on judgment of the Regional Court in Warsaw of 6 March 1942 VI 1 Ca 74/42.
35 APL, Sąd Apelacyjny w Lublinie 1918–1939, signature 13/8, no pagination. Legal 
thesis based on judgment of the Regional Court in Warsaw of 13 May 1943 VI 1 Ca 159/43.
36 APL, Sąd Apelacyjny w Lublinie 1918–1939, signature 13/5, no pagination. Legal 
thesis based on judgment of the Regional Court in Warsaw of 9 June 1942 VII Ca 777/41.
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not cover all property rights of a given natural or legal person, but concerned 
specific assets of that person. In the event of the seizure of the assets of a joint-
stock company, there could be no question of seizing the joint-stock company 
as such, but only its specific property and the joint-stock company was not 
dissolved as a result of such seizure. To confirm the above reasoning, the 
court cited the judgment of the Higher German Court in Warsaw of July 7, 
1941, in the case brought by Bank Zachodni S.A. in Warsaw against Łowickie 
Zakłady Przemysłowe Cukrownia i Rafineria «Irena» S.A. in Warsaw. The 
judgment stated that personal claims could not be pursued from the trustee 
of the seized or confiscated property, but could be pursued from the previous 
owner of the property. The exemption from the original debt of the debtor 
affected by seizure or confiscation was not provided by the confiscation ordi-
nance or any other provision37. 

Legal theses concerning provisions  
of the regulation on confiscation  
of private property

One of the legal theses of the Court of Appeal in Kraków concerned the 
issues of entries in land registers and obtaining the appropriate permission.  
§ 7 of the regulation of March 27, 1940, on real estate transactions, intro-
duced the principle of «entry of a legal change subject to the requirement of  
a permit may not be made to the land register until there is a permission»38. 
The Krakow court stated that the above provision referred to legal acts per-
formed during the validity of the above regulation, and not to legal acts con-
cluded before the entry into force of this regulation, provided that, following 
the applicable legal provisions, ownership was transferred. Under the Aus-
trian Civil Code (ABGB) of 1811, in force in the area of   the Krakow ap-
pellate district, the acquisition of property could take place either based on 
a land register entry or by a contract between the buyer and vendor, from  
1934 such an contract in Polish law had to be in the form of a notarial deed.
The above thesis referred to the situation of concluding the contract, in which  
case the entry in the land register was only declaratory and not constitutive,  
as was the case with the land register acquisition of property39. 

37 Ibidem. Commentary of the Adjudication Office at the Court of Appeal  
in Warsaw.
38 ANK, Sąd Apelacyjny w Krakowie 1919–1950, signature 31, no pagination. Legal 
thesis based on judgment of the Court of Appeal in Kraków II CZ 136/40.
39 Ibidem.
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Obtaining the permission of the German authorities to make a transac-
tion with real estate also appears as the subject of one of the theses issued by 
the court in the Warsaw appellate district. The Court of Appeal in Warsaw 
ruled based on the case CA 472/41 that a preliminary contract for the sale 
of real estate, drawn up in a private form (without retaining a notary form), 
was not subject to the requirement of obtaining a permit from the German 
authorities. It was required to obtain a permission only for contracts under 
which title could be transferred, and a preliminary contract for the sale of the 
property, concluded without notarising, could only result in compensation, 
not a transfer of ownership40.

In the Warsaw appellate district, the form of a legal thesis was also given 
to the judgment of the Regional Court in Siedlce, in which the court ruled 
on the burden of notarial costs on the parties in the event of a deed being 
drawn up and the party not having obtained permission to sell the property 
from the competent German authority. In the opinion of the Regional Court 
in Siedlce, the notarial deed was concluded at the buyer's own risk before the 
permission was obtained and there were no legal grounds to charge the seller 
with half of the costs incurred by the buyer to prepare the deed and apply 
for its approval41. A different view of the above was presented by the Adju-
dication Office at the Court of Appeal in Warsaw, according to which the 
sales contract, being a mutual agreement, is concluded in the interest of both 
parties, not only the buyer, and to the same extent, each party is required to 
seek a permit for sale from German authorities. Therefore, there was no just 
basis for departing from pre-war Polish provisions, which divided such sales 
costs as the costs of preparing a notarial deed in half between both parties42. 

Confiscation of the Jewish-owned property

In one of the first theses, the Krakow court of appeal referred to the 
legal act issued during the period of military administration in September 
1939. It was about the real estate regulation of September 6, 1939. The Court  
 
 

40 APL, Sąd Apelacyjny w Lublinie 1918–1939, signature 13/5, no pagination. Legal 
thesis based on judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 5 November1941 CA 472/41.
41 APL, Sąd Apelacyjny w Lublinie 1918–1939, signature 13/5, no pagination. Legal thesis 

based on judgment of the Regional Court in Siedlce of 22 May 1942 Ca 461/41.
42 Ibidem. Commentary of the Adjudication Office at the Court of Appeal  
in Warsaw.
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of Appeal in Kraków stated that its purpose was to prevent trade in real estate 
owned by Jews through contractual transactions and public auctions43.

In the same legal thesis, based on the judgment of the Court of Appeal in 
Krakow in the case II CZ 58/40, the court stated that permission to enter in-
land registers to Jewish property required the consent of the competent Ger-
man administrative authorities only in cases where real estate was dealt in by 
way of an inter vivos transaction. However, according to the court, there was 
no basis for issuing an order by the court adjudicating in the case prohibiting 
the entry in the land register of Jewish property in the event of inheritance, 
due to the lack of consent of the competent German administration author-
ity, as such consent was not required under the GG law. For in the GG the 
inheritance by the Jewish population was not legally excluded44.

Polish (non-German) courts also commented on issues indirectly relat-
ed to the confiscation of private property in the GG. The Court of Appeal  
in Warsaw, apart from issuing legal theses, also provided legal opinions, an-
swers to questions asked to the court by various entities. In two of these opin-
ions, the court referred to topics related to the legal confiscation of Jewish 
property. To the question: 

Does a Jew have standing to bring an action for the award of a Christian 
debt secured on his behalf on a mortgage, the period of which has expired 
and on which interest is not paid, or can such an action be brought only 
by the Trustee Office45? 

The Warsaw Court of Appeal, in reply to this question, stated that in 
the issued regulations concerning Jews and limiting their legal status, there 
was no provision depriving Jews of the right to appear before a court, either 
as a plaintiff or as a defendant, not excluding cases of property rights in real 
estate. As was emphasized, however, the restrictions on the Jewish population 
existed on a different level, namely, following § 5 of the ordinance No. 4 of 
the Head of the Foreign Currency Department at the GG of November 20, 
1939, it was allowed to make payments to Jews above 500 złotys only to their 
accounts in monetary or credit institutions. Therefore, in the case of a court 
order to pay to a Jew a sum exceeding 500 złotys, the sum could not be paid 

43 ANK, Sąd Apelacyjny w Krakowie 1919–1950, signature 31, no pagination. Legal 
thesis based on decision of the Court of Appeal in Kraków of 20 June 1940 II CZ 58/40.
44 Ibidem.
45 APL, Sąd Apelacyjny w Lublinie 1918–1939, signature 13/5, no pagination. Collec-
tion of theses and opinions selected and compiled by the Adjudication Office at the Court of 
Appeal in Warsaw in months April and May 1941. Legal Opinions.
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into his hands, but whether it was paid by the defendant or if it was enforced 
by the bailiff, it should have been account in a banking institution. As regards 
the receivership of the secured real estate, according to the Warsaw Court 
of Appeal, they cover only the management of Jewish real estate and do not 
apply to the representation of property interests in other areas, in particular, 
they do not extend to the right to claim for Jews due to other titles, not due 
to rights to a given property, sums of money46.

Another legal opinion was based on a question about the jurisdiction of 
the judicial authorities (German or Polish) regarding the auction of Jewish 
real estate, in which the land register included an entry on its confiscation 
under § 1 and 2 of the regulation of 24 January 1940, on the confiscation 
of private property and putting it under the trust. The Court of Appeal in 
Warsaw, referring to the provisions of the ordinance on the German judi-
ciary of February 19, 1940, (§§ 19 and 21)47, indicated that in the above 
facts, the national identity of the trustee would be important. Execution of 
property under trusteeship was carried out by German judicial authorities  
if the trustee established over the property was of German nationality or had 
German citizenship, otherwise, execution, in particular an auction, was car-
ried out by a Polish court bailiff. The court additionally referred to the issues, 
already mentioned in this study, concerning the application of § 4 of the 
confiscation ordinance, according to which execution was admissible only if 
the prior permission of the head of the Trustee Office for GG or the office 
authorized by him was granted, and under only persons with the permission 
of the local (Stadt-)Kreishauptmann to purchase real estate could take part in 
the auction48.

Conclusion

The analyzed legal theses show that the confiscation of private property 
in the General Government influenced the application of the law by Pol-
ish (non-German) courts in two areas. Firstly, Polish (non-German) courts 
kept land (mortgage) registers in the General Government. Following the 
provisions introduced by the authorities of the General Government, the rel-
evant entry on the seizure of real estate had to be entered in these registers.  

46 Ibidem.
47 APL, Sąd Apelacyjny w Lublinie 1918–1939, signature 13/5, no pagination. Col-
lection of theses and opinions selected and compiled by the Adjudication Office at the Court  
of Appeal in Warsaw in months April and May 1941. Legal Opinions.
48 Ibidem.
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Trade-in real estate was also limited, while making the entry, the courts ex-
amined the existence of the correct permission to transfer the ownership of 
the real estate. The second problem that arose in the practice of applying the 
law by Polish (non-German) courts was related to the legal consequences of 
the ordered confiscation, primarily concerning third parties who had specific 
rights to the confiscated item. 

Polish (non-German) courts took the position that the confiscation con-
cerned most of all rights in rem. From a legal point of view, not all property 
of the person has been confiscated. Ordering the confiscation of items on 
which the claim was secured did not release the debtor from liability. It only 
significantly limited the pursuit of claims by the creditor. For the debtor, the 
seizure of assets was certainly a significant obstacle to fulfill the obligation.

The legal theses in which the courts of appeal in Krakow and Warsaw 
spoke about the legal consequences of ordered confiscations and restrictions 
in real estate transactions indicate that the policy of economic exploitation 
resulted not only in the area of property law, by depriving or limiting proper-
ty rights. These effects were also felt strongly in the area of law of obligations. 
On the one hand, the necessity to obtain permission to trade in real estate 
was a significant obstacle, causing even some risk (in the legal and economic 
sense). On the other hand, the managed confiscations of property, limiting 
the rights of third parties on confiscated items, disturbed the certainty of eco-
nomic and legal turnover, practically eliminating the existing securities. 

Polish (non-German) courts themselves were not institutionally respon-
sible for confiscating property. Their role in the whole process was limited to 
noting confiscation in the land (mortgage) registers under § 5 of the confis-
cation ordinance. The surveyed archival material in the Lublin district shows 
that the German authorities plundered real estate without examining own-
ership issues49. Entire real estates were seized, regardless of the joint owner-
ship and nationality of the co-owners. It should also be added that from the 
legal point of view, entries made by Polish (non-German) courts were purely 
declaratory in nature. The constitutional nature of confiscation was, accord-
ing to § 3 sec. 1 of the confiscation ordinance, a written regulation of the 
so-called «confiscation authority». 

The above by no means excludes the active role of Polish lawyers in the 
so-called "komisarszczyzna". The research carried out so far and numerous 
 

49 H. Mielnik, op. cit., pp. 377–382. 
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memories indicate that Polish lawyers took an active part in the confiscation 
of property, mainly Jewish, acting as trustees50.
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Joanna Puchalska1

Potomkowie bogów.  
W co wierzą japońscy nacjonaliści?

Wstęp

Nacjonalizm, chociaż wywodzi się z Europy, jest ideologią obecną na 
całym globie. Przyczynił się znacząco do powstania państw narodowych, two-
rów politycznych, które znamy ze świata współczesnego. Od XIX wieku ide-
ologia ta odgrywała też doniosłą rolę w krajach Azji Wschodniej. W Japonii 
nacjonalizm rozwinął się zwłaszcza w epoce Meiji (1868-1912), po otwarciu 
kraju na wpływy Zachodu oraz upadku rządów shōguna, i miał duży wpływ 
na wydarzenia kolejnych dekad, przyczyniając się do wybuchu wojny w Azji 
i na Pacyfiku. Skompromitowany przez światowy konflikt, przez dłuższy czas 
usuwany w cień, nigdy nie zaginął i odradza się dzisiaj, w dobie kolejnych na-
pięć międzynarodowych, sporów o niewielkie wyspy u wschodnich wybrzeży 
Azji i agresywnej polityki ekonomicznej Chin. 

Nacjonalizm bywa rozmaicie definiowany2. Ze względu na ograniczo-
ną objętość niniejszego artykułu posłużę się tutaj jedną z prostszych definicji 
encyklopedycznych:

Nacjonalizm [łac. natio ‘naród’], przekonanie, że naród jest najważniej-
szą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składni-
kiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem przedkładania solidarno-
ści narodowej nad wszelkie inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, 
co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne […]3. 

1 dr, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński
2 Najważniejsze wątki w dyskursie o nacjonalizmie ukazuje zwięźle monografia: A. D. 
Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007.
3 Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2008, s. 127.
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Skrajna postać nacjonalizmu nazywana jest szowinizmem. Nacjonalizm, 
jako ideologia uznająca interes własnego narodu za wartość najwyższą, zwy-
kle łączy się dodatkowo z postawami ksenofobicznymi, rasizmem, popiera-
niem systemów autorytarnych, antyfeminizmem4 oraz wspieraniem się na 
autorytecie religii5. Jak zauważa Roger Griffin, nacjonalizm często uzasadnia 
swoje istnienie poprzez zmitologizowane narracje o dawnej potędze kultural-
nej bądź politycznej danego narodu6. Naród również bywa definiowany na 
wiele sposobów, na przykład jako „zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspól-
ną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności do wspólnoty”7.  
Za Benedictem Andersonem można naród nazwać „wspólnotą wyobrażoną”8. 
Nacjonalizm także opiera się na wyobraźni, karmi się wiarą, a nie wiedzą.

Japońscy narodowcy9 używają wobec swojej postawy terminu koku-
suishugi, co można przetłumaczyć jako „doktrynę cech narodowych”. Można 
w niej odnaleźć właściwie wszystkie wymienione wyżej komponenty nacjo-
nalizmu. Nacjonalizm japoński ma jednak również swój specyficzny, lokalny 
koloryt, na który składa się kilka wątków, zakorzenionych przede wszystkim 
w rodzimej mitologii shintō z jednej strony, a w wydarzeniach XX wieku  
z drugiej. Pewnym dodatkowym elementem jest przekonanie o homogenicz-
ności etnicznej Japonii. W niniejszym artykule chciałabym pokrótce przedsta-
wić właśnie owe cechy dystynktywne japońskiego nacjonalizmu.  

Homogeniczność etniczna  
i japońska wyjątkowość

Ugruntowanym wyobrażeniem japońskich nacjonalistów jest tak zwany 
mit monoetniczności Japonii. Co prawda Japonia, w dużej mierze ze wzglę-
du na swoje wyspiarskie położenie i wieloletnią historię izolacjonizmu narzu-
canego odgórnie przez panujących, rzeczywiście znajduje się wśród państw  
o najbardziej homogenicznym etnicznie społeczeństwie, jednak bynajmniej 

4 Wojciech Burszta ujmuje sprawę następująco: „Miłość do narodowej ojczyzny to 
żarliwe oddanie się chimerze ojcostwa, w obrębie której „naród” jest pojmowany jako rodzina 
poszerzona, ukształtowana w typowo patriarchalny sposób” – W. J. Burszta, Kotwice pewności. 
Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013, s. 101. 
5 Egzemplifikacją może być nacjonalizm polski – o silnym zabarwieniu katolickim –  
i rosyjski – związany z prawosławiem.
6 C. Blamires, World Fascism: A Historical Encyclopedia. Volume I, Santa Barbara 2006, 
s. 452.
7 Socjologia…, op. cit., s. 128.
8 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się 
nacjonalizmu, Kraków 1997.
9 W tekście będę używać zamiennie słów „nacjonaliści” „narodowcy” i „skrajna prawica”.
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nie jest pod tym względem monolitem. Według oficjalnych japońskich sta-
tystyk rządowych w Japonii żyje obecnie ponad dwa i pół miliona obcokra-
jowców, wśród których przeważają Chińczycy i Koreańczycy10, ale dane te nie 
uwzględniają osób przebywających w kraju nielegalnie lub tymczasowo, nie 
mówiąc już o dzieciach z mieszanych małżeństw. Co więcej, nie są to jedyne 
grupy, które są obce etnicznie Japończykom. Na północy kraju żyją potom-
kowie autochtonicznych Ajnów, chociaż trzeba przyznać, iż jest ich stosunko-
wo niewielu – około dwudziestu czterech tysięcy11. Znacznie większą grupę 
stanowią natomiast Okinawczycy z Wysp Riukiu – jest to więcej niż milion 
trzysta tysięcy mieszkańców Japonii12. Co ciekawe, zarówno Hokkaido jak  
i Riukiu to terytoria oficjalnie przyłączone do tego państwa dopiero pod ko-
niec XIX wieku. Chociaż wymienione liczby nie są duże, jeśli wziąć pod uwa-
gę całą populację Japonii – a wynosi ona obecnie niemal sto dwadzieścia sześć 
i pół miliona osób13 – to jednak przeczy tezie o jednolitej strukturze etnicznej 
tego wyspiarskiego kraju. Warto wspomnieć, że w niektórych okresach hi-
storycznych populacja „obcych rasowo” bywała w Japonii wyższa, zwłaszcza  
w rodach arystokratycznych – jak miało to miejsce w drugiej połowie pierw-
szego tysiąclecia naszej ery, gdy Koreańczycy i Chińczycy stanowili bardzo 
duży odsetek wśród najwyżej postawionych ludzi w państwie14. 

We współczesnej Japonii obcokrajowcy, zwłaszcza z innych krajów azja-
tyckich, często spotykają się dyskryminacją i mową nienawiści15. Pogarda oraz 
szykanowanie dotyczy nie tylko mniejszości narodowych, ale i wewnętrz-
nych –potomków osób należących do dawnych społeczności pozaklasowych, 
burakumin. 

10 Wg danych z 2017 roku było to odpowiednio 730 890 Chińczyków i 450 663 Kore-
ańczyków, liczniej reprezentowani są też Wietnamczycy – 262 405 – i Filipińczycy – 260 553, 
spoza Azji zaś Brazylijczycy – 191 362 (co w dużej mierze wynika z dawnej emigracji Japoń-
czyków do Ameryki Południowej) – Foreign National Residents by Nationality (2015 to 2017), 
Statistics Bureau of Japan, The Ministry of Internal Affairs and Communications, [on-line:] 
https://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/68nenkan/1431-02.html [04.05.2019].
11 Y. Sugimoto, An Introduction to Japanese Society, New York 2010, s. 209.
12 Ibidem, s. 7.
13 Current Population Estimates as of October 1, 2018, Statistics Bureau of Japan,  
The Ministry of Internal Affairs and Communications, [on-line:] https://www.stat.go.jp/ 
english/data/jinsui/2018np/index.html [04.05.2019].
14 Przybysze z kontynentu mogli na początku epoki Heian stanowić nawet niemal jed-
ną trzecią rodów arystokratycznych Japonii – S. Murphy-Shigematsu, Multiethnic Japan and 
the Monoethnic Myth, „MELUS. Multi-Ethnic Literature of the United States”, 1993, tom 18, 
nr 4, s. 63.
15 Przykłady takich zachowań są opisywane w raportach przygotowywanych dla oen-
zetowskiego Komitetu ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (CERD), naj-
nowszy można znaleźć tu: [on-line:] https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20
Documents/JPN/INT_CERD_NGO_JPN_31918_E.pdf [04.05.2019]. 
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Japończycy – niekoniecznie ci, uważający się za nacjonalistów – lubią 
postrzegać siebie jako wyjątkowych, stojących w opozycji do ludzi z zewnątrz, 
a szczególnie z Zachodu16. Powojenny sukces gospodarczy Japonii na arenie 
międzynarodowej skłonił wielu badaczy i publicystów do rozważań nad cha-
rakterem narodowym Japończyków. Nurt ten nosi nazwę Nihonjinron17.

Znawcy i uczeni reprezentujący różne dyscypliny naukowe usiłowali 
określić lub wyjaśnić rzekomą wyjątkowość Japonii, odwołując się do takich 
elementów jak pogoda, uprawa ryżu, język, fizjologia mózgu lub pewne ce-
chy społeczeństwa japońskiego, jak na przykład metody wychowywania dzieci, 
domniemana jednolitość bądź „czystość” etniczna, tradycja wiejskiej kultury, 
która zrodziła poczucie „grupowej lojalności”, bądź też domniemane upodo-
bania do społecznej i duchowej „harmonii”18.

To wyobrażenie o japońskiej wyjątkowości i homogeniczności etnicznej 
wywodzi się w dużej mierze z opowieści o boskim pochodzeniu cesarza i naro-
du19. Rodzime mity i najstarsze zabytki literackie były badane przez uczonych 
Japończyków już w epoce Edo (1600-1868), przyczyniając się do powstania 

„nauki narodowej” – kokugaku, jednak specjalna więź między władcą i jego 
poddanymi była podkreślana szczególnie od epoki Meiji do drugiej wojny 
światowej, kiedy traktowano rodzime mity niczym historię. To podejście zna-
lazło odbicie w dokumencie znanym jako Podstawy charakteru narodowego 

– Kokutai no hongi – z 1937 roku:
Nieprzerwana linia cesarzy, obdarzonych Bezwzględnym Autorytetem 

Twórców Narodu, sprawuje na wieki rządy nad Cesarstwem Japońskim. To 
wieczna i niezmienna istota naszego państwa. Tak oto, opierając się na tej 
wspaniałej zasadzie, cały naród, zjednoczony w swych sercach na kształt wiel-
kiej rodziny, wypełniający Wolę Cesarza, kultywuje cnoty lojalności i synow-
skiego oddania. Oto chluba naszego charakteru narodowego20. 

16 Ciekawe światło na samoświadomość Japończyków rzucają badania poczucia wyż-
szości, zgodnie z którymi w 1968 roku aż 47% Japończyków uważało się za lepszych od ludzi  
z Zachodu, podczas gdy w roku 2008 procent ten spadł do 37 – w dużej mierze wskutek kry-
zysu gospodarczego – tabela zamieszczona w: Y. Sugimoto, op. cit, s. 191.
17 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: I. Kordzińska-Nawrocka, 
Nihonjinron, czyli dyskurs nad tożsamością narodową we współczesnej Japonii, dostępnym tutaj: 
[on-line:] https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahU 
KEwiB_9bH253iAhVGs4sKHSryCZYQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fpbn.
nauka.gov.pl%2Fsedno-webapp%2FgetFile%2F25118&usg=AOvVaw2NXZyrjpm5BgqiK 
bqrbXpl [04.05.2019].
18 C. Totman, Historia Japonii, Kraków 2009, s. 679.
19 Związki mitologii japońskiej ze współczesnym nacjonalizmem rozważa bardziej 
szczegółowo Renata Iwicka w artykule: Japanese Myths in Modern Nationalism, „The Polish 
Journal of the Arts and Culture”, Nr 15 (3/2015).
20 K. Henshall, Historia Japonii, Warszawa 2011, s. 139.
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Najwyższym ideałem każdego Japończyka miało być oddanie życia za 
cesarza. Ze względu na wykorzystywanie terminu kokutai przez military-
stów w okresie wojny, dzisiejsi zwolennicy nacjonalizmu wolą się posługiwać 
analogicznym słowem kunigara21, jak robi to największe skrajnie prawicowe 
ugrupowanie w Japonii, Nippon Kaigi, do którego należy między innymi 
obecny premier tego kraju Abe Shinzō i duża część jego kolegów z Partii 
Liberalno-Demokratycznej22. 

Szczególna rola japońskiego cesarza zakorzeniona jest w rodzimych wy-
spiarskich wierzeniach, a mianowicie mitologii shintō23. Najstarsze kroniki 
japońskie, Kojiki i Nihonshoki (Nihongi), pochodzą z początku VIII wieku  
i łączą mitologiczne narracje o japońskich bogach, początkach Japonii i rodzi-
ny cesarskiej, z danymi historycznymi o organizacji państwa japońskiego i nie-
których wydarzeniach z pierwszego tysiąclecia naszej ery. Oba dzieła zostały 
spisane na cesarskim dworze, z rozkazu władcy. Nie dziwi więc fakt, że przed-
stawiają dzieje kraju zgodnie z interesami rodu panującego, ich zadaniem była 
bowiem legitymizacja władających krajem wielmożów – „nadanie władzy bo-
skiego autorytetu i podporządkowanie narodu […] na zasadzie niebiańskiego 
posłannictwa”24.  

Zgodnie z opowieściami zawartymi w wymienionych wyżej dziełach  
„o pretensjach historiozoficznych”25, za stworzenie Japonii odpowiadają Iza-
nagi i Izanami – jedne z pierwszych bóstw, które wyłoniły się w początkach 
istnienia świata. Para demiurgów stanęła na niebiańskim moście, zamiesza-
ła włócznią w bezmiarze wód, a kropla mułu spadła z jej żeleźca i skrzepła  
w wyspę Onogoro, na której następnie odbyły się zaślubiny Izanagiego z Iza-
nami. Para zaczęła wówczas płodzić potomstwo i tak Izanami urodziła kolejne 
japońskie wyspy oraz wielu nowych bogów. Kiedy jednak wydawała na świat 
bóstwo ognia została tak straszliwie poparzona, że zmarła od obrażeń. Zrozpa-
czony mąż udał się za ukochaną do Krainy Ciemności, jednak jego małżonkę 
zaczęły już toczyć robaki. Zdjęty obrzydzeniem Izanagi uciekł od Izanami. 
Bóg czuł potrzebę oczyszczenia się ze skalania brudem zaświatów i dokonał 
ablucji, wskutek których narodziły się kolejne bóstwa – „przy przemywaniu 
lewego oka pojawiła się na świecie bogini słońca Amaterasu, przy obmywaniu 

21 Pierwszy znak w obu złożeniach jest identyczny i oznacza “kraj”.
22 S. Mizohata, Nippon Kaigi: Empire, Contradiction, and Japan’s Future, “The Asia- 
Pacific Journal: Japan Focus”, Tom 14, Nr 21/4, 2016, s. 11. 
23 Sama nazwa rodzimych japońskich wierzeń, w przybliżeniu “droga bóstw”, powstała 
w opozycji do sprowadzonego z kontynentu azjatyckiego buddyzmu.
24 J. Tubielewicz, Mitologia Japonii, Warszawa 1986, s. 22.
25 Ibidem.
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prawego oka – bóg księżyca Tsukiyomi, a w czasie przemywania nosa – bóg 
wichru i burzy Susanoo”26.

Bogini Amaterasu, należąca do bogów niebiańskich, stała się z czasem 
naczelnym bóstwem oficjalnego panteonu shintō. To ona ma być protoplast-
ką rodu cesarskiego, który włada Japonią nieprzerwanie od wieków. Niektóre 
rody arystokratyczne także wywodzą się z rodziny cesarskiej. Większość miesz-
kańców Japonii ma jednak skromniejsze pochodzenie i ma się wywodzić od 
bóstw ziemskich, stojących niżej w boskiej hierarchii.

 Jednym z wnuków Amaterasu był Ninigi, któremu zlecono misję za-
prowadzenia porządku wśród bóstw ziemskich. Zstąpił on z niebios obda-
rzony zwierciadłem, klejnotami i mieczem, które z czasem miały stać się ce-
sarskimi regaliami27. Ninigi jednak nie sprostał zadaniu postawionemu przed 
nim przez babkę i misję podporządkowywania kraju bóstwom niebiańskim 
kontynuował jego prawnuk – Kamuyamatoiwarebiko. Z pomocą Amaterasu 
wojownik ten ostatecznie opanował nowe ziemie i pobił lokalnych władców, 
a następnie został pierwszym cesarzem Japonii. Pośmiertnie nadano mu imię 
Jinmu. 

Do końca wojny na Pacyfiku rząd Japonii rok 660 p.n.e. – wstąpienie 
Jinmu na tron – uznawał za datę historyczną. Co ciekawe dzień, w którym 
miało to nastąpić – zgodnie ze współczesnym kalendarzem 11 lutego – do dziś 
jest obchodzony w Japonii jako święto państwowe, Rocznica Ustanowienia 
Państwa – Kenkoku kinen no Hi. Cesarz przestał być oficjalnie uznawany za 
potomka Amaterasu dopiero po drugiej wojnie światowej, stracił wówczas 
również wiele ze swych prerogatyw. Dzisiaj jednak narodowcy pragną przy-
wrócenia panującemu większej władzy i autorytetu, na swoich spotkaniach 
wznoszą też, znane dobrze z czasów militaryzmu, okrzyki Banzai – „[niechaj 
cesarz żyje] dziesięć tysięcy lat”. Współcześni nacjonaliści równie chętnie 
posługują się imperialną wersją flagi Japonii, przedstawiającą oprócz czerwo-
nego kręgu na białym polu rozchodzące się od niego promienie. Ta wersja 
flagi, zwana kyokujitsuki, nawiązuje do mitu o bogini Amaterasu wychodzącej  
z jaskini i ma przedstawiać Japonię jako Kraj Wschodzącego Słońca. Symbol 
ten został oficjalnie przyjęty przez władze państwowe pod koniec XIX wieku. 
Narodowcy często gloryfikują epokę Meiji jako czas, gdy Japonia była silna 

26 A. Kozyra, Mitologia japońska, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. 51; Powstanie 
świata i narodziny wymienionych wyżej bogów ukazane są w pierwszym zwoju Kojiki – Kojiki, 
czyli księga dawnych wydarzeń, Warszawa 1986. 
27 Ich „kopie” do dzisiaj są używane przy intronizacji cesarzy, o czym świadczy ceremo-
nia towarzysząca przejęciu władzy przez Naruhito z 1 maja 2019 roku. 
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i szanowana przez obcokrajowców28. Potęga Japonii została złamana dopiero 
podczas wojny w Azji i na Pacyfiku. 

Japoński rewizjonizm historyczny

Wydarzenia drugiej wojny światowej stanowią jedną z najważniejszych 
osi, wokół której koncentrują się poglądy współczesnych nacjonalistów ja-
pońskich. Konflikt ten jest bardzo różnorodnie postrzegany przez ogół Ja-
pończyków. Często ci, którzy nie definiują siebie jako narodowców, także 
uznają Japonię za ofiarę wojny, ze względu na użycie przez Amerykanów 
bomb atomowych na jej terytorium. Duża część społeczeństwa japońskiego  
w ogóle wymazuje wydarzenia lat trzydziestych i czterdziestych ze świadomości, 
co Mordecai Sheftall nazywa japońską tendencją do „selektywnej amnezji”29, 
albo traktuje wojnę jak jakąś katastrofę, która Japończykom się „przydarzyła”,  
a z której wywołaniem nie mieli nic wspólnego30. Nacjonaliści natomiast  
o wojnie rozmyślają i dyskutują na jej temat na forum publicznym. Jednak 
wnioski, które próbują przekazać reszcie społeczeństwa, odstają od ustaleń 
większości uznanych światowych historyków. Stanowisko nacjonalistów  
w kwestiach historycznych cechuje bowiem daleko posunięty rewizjonizm.    

Współcześni japońscy nacjonaliści ubolewają nad faktem, że klęska  
w drugiej wojnie światowej pozbawiła Japończyków dumy narodowej. Uwa-
żają, że zmiany wprowadzone w Japonii przez okupantów i nowa konstytucja, 
która powstała we współpracy z Amerykanami, odbierają mieszkańcom Ja-
ponii nie tylko prawdziwie japońskiego ducha, ale i zmuszają Japończyków 
do przyjęcia roli agresorów w wojnie w Azji i na Pacyfiku. Ten konflikt na-
cjonaliści wolą zresztą nazywać wojną Wielkiej Azji Wschodniej31. Dla nich 
wydarzenia te, zgodnie zresztą z imperialną propagandą czasów wojny, były 
walką o wyzwolenie Azji spod jarzma europejskiego i amerykańskiego im-
perializmu, a więc bojem w słusznej sprawie. Sam imperializm japoński jest 
przez narodowców postrzegany w pozytywnych barwach – miał się przyczy-
niać do rozwoju zacofanych terytoriów, zwłaszcza Tajwanu i Korei. Co więcej, 
Japonia miała w rzeczywistości zostać do wojny zmuszona przez agresywną 

28 R. Iwicka, op. cit., s. 30.
29 M. G. Sheftall, Blossoms in the Wind: Human Legacies of the Kamikaze, New York 
2005, s. 393.
30 H. T. Cook, T. F. Cook, Japan At War: An Oral History, New York 1992, s. 3.
31 N. Ribeiro, M. Neto, How has the 1941-45 conflict between Japan and the West been 
remembered by each side in both academic history and social memory?, [on-line:] https://www.
academia.edu/34752370/The_Pacific_War_in_Academic_History_and_Social_Memory 
 [04.05.2019], s. 4.
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politykę Zachodu, w szczególności przez amerykańskie embarga na paliwo  
i stal, zaś jej działania były w pełni uzasadnione i podejmowane w celu obrony 
własnych, zagrożonych interesów. Przyjmowana na świecie wizja narzucająca 
Japonii odpowiedzialność za wybuch konfliktu w Azji oraz posądzenie ce-
sarskich poddanych o dokonywanie rozmaitych zbrodni mają być wynikiem  
li tylko przyjęcia punktu widzenia zwycięzców – aliantów.

Nacjonaliści japońscy zwykle nie przyjmują do wiadomości, iż żołnierze 
i marynarze japońskiej armii oraz marynarki wojennej dopuścili się licznych 
zbrodni wojennych32. Jeśli jednak uznają odpowiedzialność Japończyków za 
niezgodne z prawem międzynarodowym czyny, to ich skala i brutalność jest 
zdecydowanie zaniżana. Ofiarami Japończyków padała ludność cywilna oraz 
wojskowi należący do sił zbrojnych państw walczących z Japonią. Do najwięk-
szych zbrodni armii cesarza należy masakra ludności dokonana w Nankinie  
w grudniu 1937 roku. Dokładna liczba zamordowanych wówczas Chińczyków 
nie jest znana, ale liczby zwykle oscylują od pięćdziesięciu do trzystu tysięcy 
osób, ponadto tysiące kobiet zostało wówczas zgwałconych. Według niektó-
rych narodowców mord ten w ogóle nie miał miejsca, a został sfabrykowany 
przez Amerykanów, by przyćmić ich własne zbrodnie wojenne, czyli bombar-
dowania japońskich miast. Inni przypisują ową rzekomą fabrykację samym 
Chińczykom, którzy pragną pognębienia Japonii na arenie międzynarodowej. 
Nacjonaliści negują także brutalne traktowanie zachodnich jeńców wojen-
nych oraz bezwzględne wykorzystywanie lokalnej azjatyckiej ludności przez 
imperialną armię i marynarkę wojenną. Azjaci stanowili w istocie zdecydo-
waną większość poszkodowanych wśród ofiar żołnierzy cesarza. Byli to przede 
wszystkim robotnicy przymusowi, chińscy jeńcy oraz wszyscy pokrzywdzeni 
na terytorium Chin w następstwie japońskiej wersji polityki spalonej ziemi33. 
Japończycy odpowiadają także za utrzymywanie tajnych ośrodków prowadzą-
cych, między innymi, badania nad bronią biologiczną i eksperymentujących 
na żywych ludziach. Najbardziej niesławną z tych placówek była Jednostka 
731, działająca w Mandżurii. Jej ofiarą padło około trzech tysięcy osób, nie 
licząc ludności, na której poza ośrodkiem zastosowano wyprodukowane w la-
boratoriach tej jednostki środki bojowe. Jednak najbardziej żarliwie negowaną 

32 Więcej informacji na temat japońskich zbrodni wojennych można znaleźć m.in. 
w następujących publikacjach: E. Russell, Rycerze bushido: krótka historia japońskich zbrodni 
wojennych, Warszawa 2004; H. Gold, Jednostka 731 : okrutne eksperymenty w japońskich la-
boratoriach wojskowych: relacje świadków, Kraków 2015; M. Felton, Rzeź na morzu: zbrodnie 
Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii, Zakrzewo 2009.
33 Tzw. sankō sakusen – „trzech wszystkich” – „zabić wszystko, spalić wszystko, złupić 
wszystko”.
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przez japońską skrajną prawicę zbrodnią czasów wojny jest sprawa tak zwa-
nych „kobiet pocieszycielek” – ianfu. Były to kobiety zmuszane do prostytucji 
w wojskowych domach publicznych. Zdarzały się wśród nich nawet Europejki 
z Holenderskich Indii Wschodnich, jednak gros poszkodowanych stanowiły 
Koreanki. „Pocieszycielek” mogło być nawet dwieście tysięcy. Według nacjo-
nalistów ianfu nie były wcale przymuszane do służenia żołnierzom własnymi 
ciałami – miały robić to z własnej i nieprzymuszonej woli, jako pracownice 
najemne. Chociaż udział cesarskiej armii w organizacji placówek „pocieszenia” 
wykorzystujących niewolnice seksualne nie ulega dzisiaj wątpliwości, japońscy 
narodowcy z uporem twierdzą, że takie oskarżenia są kalaniem dobrej pamięci 
imperialnych sił zbrojnych.   

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, po śmierci cesarza Hirohito, za-
siadającego na tronie w czasach drugiej wojny światowej, w Japonii zaczęto 
nareszcie bardziej otwarcie mówić o japońskich zbrodniach. Ponieważ rząd 
Japonii oficjalnie przyznał, że armia cesarza miała udział w przymuszaniu ko-
biet do prostytucji, informacje o tym procederze i innych mniej chwalebnych 
czynach Japończyków trafiły do japońskich podręczników szkolnych. Nacjo-
naliści zareagowali powołując Atarashii rekishi kyōkasho o tsukuru kai – „sto-
warzyszenie do spraw stworzenia nowego podręcznika historii”, który byłby 
pozbawiony takich piętnujących Japonię wzmianek, prezentując właściwą 
wizję historii, która powinna odpowiednio patriotycznie nastawiać młodzież. 
Na czele organizacji stanął tokijski profesor, Fujioka Nobukatsu, dla którego 
okropności, których dopuszczali się japońscy żołnierze, były tylko propagan-
dą czasów wojny, a treść nowych podręczników prezentowała ciemną wizję 
historii Japonii i była wręcz anty-japońska. Nie było to nowe podejście do 
tego tematu, bowiem nastawiona rewizjonistycznie skrajna prawica postrzega 
każdego Japończyka wspominającego o japońskich zbrodniach wojennych czy 
parciu do wojny przez imperialnych militarystów za masochistę. Niestety, jej 
wizja historii jest promowana nie tylko w ostatecznie nader mało popularnym 
podręczniku szkolnym, ale także w dobrze sprzedających się mangach. Ko-
miks Gōmanism Sengen Supesharu – Sensō Ron, stworzony przez Kobayashiego 
Yoshinoriego rozszedł się w niemal milionie egzemplarzy. Autor dzieła masakrę 
nankińską i niewolnictwo seksualne uważa za wymysł34. W Japonii wydawane 
są także rozmaite magazyny i książki, pisane również przez doświadczonych 
akademików, prezentujące poglądy nacjonalistów. Są one chętnie czytane ze 

34 R. Jeans, Victims or Victimizers? Museums, Textbooks, and the War Debate in Contem-
porary Japan, The Journal of Military History, tom 69, nr 1 (2005), s. 186-187.
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względu na sensacyjny język, zaproszenie czytelników do poznania „prawdy” 
ukrytej przed większością masochistycznego społeczeństwa, czy zapewnianie 
poczucia własnej wartości, satysfakcji z historii własnego narodu, której nie 
należy się wstydzić35.

Spór o rolę Japonii w drugiej wojnie światowej jest też widoczny na 
ekspozycjach w japońskich placówkach muzealnych związanych z tematyką 
największego konfliktu XX wieku. Jak zauważa Lucy Noakes, muzea są po-
tężnymi narzędziami transmisji kulturowej i edukacji publicznej, zaś ukazując 
narodowe wierzenia uzewnętrzniają niejako narodową tożsamość36. Wskazu-
ją to, co należy pamiętać. Nie dziwi więc fakt, że nacjonaliści pragną wpły-
wać na przekazywane w nich treści. Niektóre japońskie muzea wojskowe od 
swych początków prezentowały wojnę w Azji z punktu widzenia narodowców, 
uwypuklając poświęcenie japońskich żołnierzy oraz marynarzy jako walkę  
w słusznej sprawie – o wyswobodzenie świata spod komunistycznego jarzma 

– oraz konflikt, do którego pchnęła Japonię polityka Stanów Zjednoczonych 
– to przypadek Yūshūkanu, znajdującego się na terytorium chramu Yasukuni 
w Tokio37. Jednak pod naciskiem skrajnej prawicy w ostatnich latach zmie-
niono także ekspozycje w kilku bardziej progresywnych muzeach japońskich 

– najbardziej znanym przypadkiem było powtórne otwarcie Peace Osaka  
w 2015 roku38 – dostosowując je do żądań nacjonalistów, usuwając wzmian-
ki o japońskim okrucieństwie i agresywnej polityce. Zgodnie z poglądami 
większości japońskiego społeczeństwa to japońscy cywile traktowani są jako 
poszkodowani w konflikcie, a zapomina się o milionach Chińczyków, Ko-
reańczyków i mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej, którzy ucierpieli 
z rąk Japończyków. Co prawda, wizja ofiary nie bardzo pasuje do zmaskuli-
nizowanego nacjonalistycznego ideału silnej militarnie Japonii, jednak taki 
wizerunek przynajmniej nie prezentuje ich kraju jako bezwzględnego agresora.

To poczucie bycia poszkodowanym przekłada się też na roszczenia te-
rytorialne wobec sąsiadów. Sporne terytoria to przede wszystkim wyspy Ta-
keshima – lub Dokdo, według Koreańczyków; wyspy Senkaku – czyli Dia-
oyu, według Chińczyków; oraz tak zwane Terytoria Północne, czyli Kuryle 

35 P. Seaton, Japan’s Contested War Memories. The ‘memory rifts’ in historical conscious-
ness of World War II, New York 2007, s. 124, 126.
36 L. Noakes, Making Histories: Experiencing the Blitz in London’s Museums in the 
1990’s, [w:] War and Memory in the Twentieth Century, red. M. Evans, K. Lunn, Oxford 1997, 
s. 90.
37 R. Jeans, op. cit., s. 154.
38 P. Seaton, The Nationalist Assault on Japan’s Local Peace Museums: The Conversion of 
Peace Osaka, The Asia-Pacific Journal, tom 13, nr 30/3 (2015).
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i Sachalin, które Japonia straciła po drugiej wojnie światowej na rzecz Rosji. 
Japońscy nacjonaliści od czasu do czasu organizują grupowe wyjazdy swoimi 
głośnymi pojazdami propagandowymi gaisensha pod ambasady wymienio-
nych krajów, domagając się od Rosji i Korei zwrotu zagrabionego terytorium, 
a od Chin uznania swoich praw do wymienionych wysepek.

Japońscy nacjonaliści popierają też wizyty kluczowych japońskich poli-
tyków w chramie Yasukuni. Jest to świątynia shintō powstała w epoce Meiji, 
poświęcona upamiętnianiu duchów tych, którzy zginęli za Japonię. Przyjętym 
jest, iż kult zmarłych bohaterów umacnia tożsamość narodową. Problemem 
jest jednak czczenie w progach Yasukuni także zbrodniarzy wojennych kla-
sy A, skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego 
Wschodu. Powaga trybunału nie jest jednak uznawana przez japońską skrajną 
prawicę, bowiem zarzuca mu się jednostronność – uwzględnianie wyłącznie 
optyki zwycięzców, wrogów Japonii. Na poparcie tezy o „sprawiedliwości 
wygranych” narodowcy przytaczają orzeczenie jednego z sędziów trybunału, 
Radhabinoda Pala z Indii, który nie tylko uznał wszystkich oskarżonych za 
niewinnych a Stany Zjednoczone za podżegacza wojennego, ale kwestionował 
samą prawomocność powołanej do sądzenia zbrodni instytucji39. Podważanie 
wiarygodności Trybunału Tokijskiego nie przeszkadza jednak nacjonalistom 
w powoływaniu się na ówczesne procesy w celu odrzucenia oskarżeń o wyko-
rzystywanie niewolnic seksualnych czy przeprowadzania eksperymentów na 
ludziach w Jednostce 731, gdyż trybunał się tymi sprawami nie zajmował40. 
Wątpliwości wzbudza także brak postawienia przed sądem cesarza Hirohito. 
Skoro wojna była toczona w jego imieniu, a on sam zachował władzę aż do 
dnia swej śmierci, to konflikt ten najwyraźniej był słuszny. Nacjonaliści zresz-
tą uważają cesarza w dalszym ciągu za świętość, mimo iż dzisiaj mówi się już 
bardziej otwarcie o tym, że Hirohito miał większy wpływ na politykę swego 
kraju w czasie wojny i wcale nie był osobą aż tak miłującą pokój, jak zwykło 
się to wmawiać opinii publicznej w czasie okupacji amerykańskiej i następu-
jących po niej latach41.  

W ostatnich dekadach nierzetelne informacje w japońskich podręczni-
kach szkolnych i na ekspozycjach muzealnych, wizyty polityków japońskich 

39 J. Kingston, Awkward Talisman: War Memory, Reconciliation and Yasukuni, East 
Asia, tom 24, nr 3 (2007), s. 302.
40 Co wynikało m.in. z przejęcia ustaleń badaczy z Jednostki 731 przez Amerykanów  
i chęci wyciszenia sprawy.
41 W 1989 roku burmistrz Nagasaki, Motoshima Hitoshi, wspomniał w jednym  
z wywiadów, że cesarz Hirohito ponosił odpowiedzialność za wybuch wojny. Wkrótce po tym 
wystąpieniu burmistrz został zastrzelony przez członka skrajnej prawicy. 
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w Yasukuni i zaogniające się co kilka lat problemy ze spornymi terytoria-
mi spowodowały wzrost antyjapońskich resentymentów w Korei i Chinach.  
Te nastroje w wymienionych krajach przyczyniły się do niszczenia japońskie-
go mienia, akcji protestacyjnych czy roszczeń w sprawie dodatkowych odszko-
dowań i przeprosin ofiar japońskiej ekspansji. Nie należy przy tym zapomi-
nać, że Korea i Chiny także forsują zgodną z ich narodowymi sentymentami 
politykę historyczną we własnych podręcznikach czy muzeach. Wszystkie te 
czynniki skłoniły większą liczbę Japończyków do przyjęcia postaw bardziej 
nacjonalistycznych, które mogą skutkować akceptacją forsowanych przez 
dużą część japońskich polityków zmian w dotychczas obowiązującej ustawie 
zasadniczej42.

Kwestia remilitaryzacji

Obecna konstytucja Japonii została promulgowana w listopadzie 1946 
roku i weszła w życie w maju roku następnego. Miało to miejsce podczas 
amerykańskiej okupacji, a sam dokument został stworzony pod dyktando 
cudzoziemców43. Chociaż implementacja rozwiązań wynikłych z nowej usta-
wy zasadniczej nie spotkała się ze zdecydowanym oporem społeczeństwa, nie 
wszystkie artykuły znalazły pełne zrozumienie Japończyków44. Najbardziej 
kontrowersyjnym zapisem konstytucji pozostaje artykuł 9, który głosi: 

Naród japoński, dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju opartego na 
sprawiedliwości i porządku, wyrzeka się na zawsze wojny jako suweren-
nego prawa narodu, jak również użycia lub groźby użycia siły jako środka 
rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nie będą nigdy utrzy-
mywane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne ani inne środki mogące 
służyć wojnie. Nie uznaje się prawa państwa do prowadzenia wojny45.

W praktyce artykuł 9 jest interpretowany bardzo elastycznie, zresztą przy 
pomocy artykułu 13, który zobowiązuje państwo do zapewnienia obywatelom 

42 K. Fujiwara, Imagining the Past: Memory Wars in Japan, Policy and Society, tom 25, 
nr 4 (2006), s. 145.
43 J. Guzik, Siły Samoobrony Japonii – zarys problemu w świetle art. 9. Konstytucji Japo-
nii, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 3, 2008, s. 180.
44 O krytycznym podejściu do artykułu 9 i żądaniach rewizji konstytucji – patrz: 
A. Pawnik, Japoński profesor o powojennych „mitach” dot. art. 9, [on-line:] http://pulsazji.
pl/2018/01/15/japonski-profesor-o-konstytucji-art-9/ [04.05.2019].
45 Konstytucja Japonii z 3 listopada 1946 (tłumaczenie prof. Teruji Suzuki), [on-line:] 
https://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/konstytucja.htm [04.05.2019].
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„prawa do życia, wolności i dążenia do szczęścia”46. Japonia oficjalnie nie posia-
da armii, jednak powołane już w latach pięćdziesiątych Japońskie Siły Samo-
obrony – Jieitai – należą do czołówki światowych sił zbrojnych. Według ocen 
portalu Global Firepower Japonia plasuje się obecnie – w 2019 roku – na 
szóstym miejscu w rankingu potencjału militarnego, wyprzedzając pod tym 
względem Koreę Południową (miejsce siódme) i ustępując Chinom (miejsce 
trzecie)47. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku Japońskie Siły Samoobrony 
mogą oficjalnie uczestniczyć w międzynarodowych misjach pokojowych i hu-
manitarnych, wskutek czego w kolejnej dekadzie Japończycy wspierali Ame-
rykanów w Iraku48. Te działania bywają krytykowane na arenie międzynaro-
dowej jako przejaw odnowionego japońskiego imperializmu.

W odpowiedzi na napięcia w regionie Azji Wschodniej Japonia w ostat-
nich latach zwiększyła budżet przeznaczony na Jieitai i modernizuje ich wypo-
sażenie. Niedawno wprowadziła do swojej floty nawet okręty lotnicze49, które 
uważane są za narzędzie ofensywne, zamówiła też u Amerykanów F-35 – my-
śliwce najnowszej generacji – a także pracuje nad własnymi nowoczesnymi 
samolotami bojowymi. Wzmacnianie potencjału obronnego państwa zgadza 
się z postulatami nacjonalistów, którzy pragną odrzucenia pacyfistycznego za-
pisu z konstytucji, w czym wydatnie pomaga im premier Abe Shinzō, znany 
z sympatii wobec skrajnej prawicy. Dzisiaj wcale nie jest już pewne, czy więk-
szość japońskiego społeczeństwa w istocie nie życzy sobie zmian w ustawie 
zasadniczej. Bardzo możliwe, iż w najbliższej przyszłości jednak ulegnie ona 
zmianie. Aktywnie popiera projekt rewizji japońskiej konstytucji także rząd 
USA, bowiem Japończycy pozostają w wojskowym sojuszu z Amerykanami. 
Stany Zjednoczone pozostają gwarantem równowagi sił w regionie i pełna 
remilitaryzacja jednego z ich kluczowych partnerów byłaby dla Amerykanów 
korzystna50.  

46 Ibidem.
47 2019 Military Strength Ranking, [on-line:] https://www.globalfirepower.com/coun 
tries-listing.asp [04.05.2019].
48 J. Guzik, op. cit., s. 182-183.
49 Co prawda, ze względów politycznych, wciąż klasyfikowane jako niszczyciele śmi-
głowcowe, a nie lotniskowce.
50 O. Barbasiewicz, Japoński nacjonalizm czy realizm polityczny? Dążąc do zmiany kon-
stytucji, [on-line:] http://pulsazji.pl/2017/05/11/japonski-nacjonalizm-czy-realizm-polityczny/ 
[04.05.2019].
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Podsumowanie

Japońskim nacjonalistom marzy się przywrócenie Japonii prawdziwie 
mocarstwowej pozycji na arenie międzynarodowej, nie wystarcza im bowiem 
tylko potęga gospodarcza i kulturowa – wszak japońska kultura popularna 
zyskała w ostatnich dekadach ugruntowany status w świecie51. Narodowcy 
uważają, że powojenne działania USA, państw azjatyckich oraz obywateli Ja-
ponii o lewicowych poglądach odebrały Japończykom dumę z własnego kraju 
i wciąż odbierają im prawdziwą tożsamość narodową. Japończycy są przecież 
kimś wyjątkowym, tak jak unikalna jest ich ziemia. Zgodnie z nacjonalistycz-
ną retoryką wszelka krytyka Japonii i jej działań w czasie wojny w Azji i na Pa-
cyfiku świadczy o masochizmie wyznających takie poglądy rodaków. Japonia 
powinna odrzucić narzucone przez inne państwa prawa i w pełni wykorzystać 
własny potencjał w celu remilitaryzacji kraju. Tylko prawdziwe siły zbrojne 
mogą bowiem wspierać Japonię w aktywnej i skutecznej polityce zagranicznej. 
Japońskich prawicowców muszą boleć wyniki sondażu, które wskazują, iż tyl-
ko jedenaście procent Japończyków jest gotowych walczyć za swój kraj, co jest 
zresztą najniższym wynikiem wśród wszystkich przebadanych społeczeństw52. 

Dzisiaj japońscy narodowcy skupieni są w licznych, choć zwykle nie-
wielkich, organizacjach nazywanych uyoku dantai – grupami skrajnej prawi-
cy. Choć nacjonalistów jest stosunkowo niewielu – ich liczbę szacuje się na 
około stu tysięcy53 – to mają oni realny wpływ na politykę państwa. Wynika 
to przede wszystkim z nacjonalistycznych sympatii przejawianych przez dużą 
część japońskich parlamentarzystów. Narodowa wizja historii jest forsowana 
na ekspozycjach muzealnych, w szkolnych podręcznikach i w wypowiedziach 
polityków. Nie pomaga to w przyjaznych kontaktach z przedstawicielami 
krajów, które Japonia skrzywdziła w toku swej historii. Nie wydaje się, by  
w nadchodzących latach nacjonalizm uległ osłabieniu, odpowiada bowiem na 
ludzką potrzebę przynależenia do wspólnoty i definiowania świata na zasadzie 
opozycji „my” i „oni”. Japończycy nie są pod tym względem wyjątkiem.

51 W 1919 roku wystawę mangi – japońskiego komisku – zorganizowane nawet w słyn-
nym British Museum – T. McNicol, British Museum Exhibition Provides “a Manga for Every-
one”, [on-line:] https://www.nippon.com/en/japan-topics/g00701/british-museum-exhibition- 
provides-a-manga-for-everyone.html?fbclid=IwAR1uK0awTM39opTG2ZIkPJ8_C5rT-
SpoQqVTIhOM4prNqj6qGPX4H5NvsByQ [16.05.2019].
52 Only 11% of Japanese people willing to fight for their country: Gallup survey, [on-
line:] https://japantoday.com/category/national/only-11-of-japanese-people-willing- 
to-fight-for-their-country-gallup-survey [04.05.2019].
53 Uyoku Dantai: Japan's Growing Far-Right Movement, [on-line:] https://
www.vice.com/en_us/article/3b7b7b/uyoku-dentai-japans-growing-far-right-move-
ment [04.05.2019].
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Jak powiadał Anatol France – nacjonalizm jest wspólnotą pamięci i na-
dziei, skąd bierze się jego siła, zawsze bowiem można w jego ramach odwoły-
wać się albo do przeszłości (najczęściej zmitologizowanej), albo spoglądać ku 
przyszłości, próbując wykuwać jej zręby na co dzień dzisiaj, już, teraz54. 
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Zuzanna Kopania1

Women and Law  
Through Legal History 

in Imperial China

Introduction

In Imperial China, lawmakers aimed (and were expected to aim) to 
perfectly combine Heavenly reason (天理 tianli) that was considered the 
ultimate morality, state law (国法 guofa) and human relationships-feelings  
(人情 renqing)2. Only about a century ago this perception started to change 
and Chinese rulers realized that in order to remain relevant in the world, the 
have to adapt and adopt Western-like legal solutions3. The cultural, philo-
sophical (Confucianism) and historical (overpopulation, worsening sex ratios, 
shrinking farm sizes, and agricultural involution4) contexts are crucial to un-
derstand Chinese legal system and its legal history. According to Bettine Birge, 
the transmission and control of the property were one of the most important 
areas of tension between imperial laws, Confucian state philosophy, social 
practice, and ethical norms5. Matters related to ownership and property were  
a site at which gender constructions, moral principles, and ethnic identi-
ty were both characterized and challenged such that new sets of meanings 
emerged over time6. The common misconception about the position of 

1 Jagiellonian University, ORCID: 0000-0002-5746-598X
2 Xiaoqun Xu, Heaven Has Eyes: A History of Chinese Law, Oxford 2020, p. 1.
3 Ibidem; P.R. Luney, Jr, Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China 
and Japan, Law and Contemporary Problems, Vol. 52, No. 2, 1989, p. 131.
4 M. H. Sommer, Polyandry and Wife-Selling in Qing Dynasty China: Survival Strate-
gies and Judicial Interventions, Oakland 2015, p. 1.
5 B. Birge, Women, Property, and Confucian Reaction in Sung And Yüan China  
(960–1368), Cambridge 2004, p. 1.
6 Ibidem.
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women in imperial China is that a woman constantly throughout the empire 
period was an inner or domestic person, which had no property rights outside 
of dowries, usually illiterate and partially due to the practice of footbinding, 
spent most of their time at home, except for those from poor households7.  
In fact, however, there have been periods in Chinese history where the posi-
tion of women was relatively high in society, and also periods where it was 
dramatically low, which this paper aims to explore more deeply. A special 
impulse for the preparation of this text was the latest book authored by Xu 
Xiaoqun, Heaven Has Eyes: A History of Chinese Law, published by Oxford 
University Press8. In which author, presented his view on disputes about the 
factual role of women regarding inheritance rights and ownership in imperial 
China, stating that women could inherit one-quarter, a third, one-half, or the 
whole of family property under different conditions and in different dynas-
ties9. He also presented interesting examples of gender inequality in imperial 
China10, however he omitted a very important matter of wife-selling during 
the times of Qing dynasty, which was a really important problem. Therefore, 
we consider it important to present these two problems described above in 
this paper in more detail.

Firstly, this paper briefly discusses the foundation of the mentioned 
above misconception, by briefly introducing the impact of the Confucian 
philosophy on women's position in China. Secondly, the paper presented 
academic discussions about the position of women in China from the Tang 
Dynasty to the Ming Dynasty using property law as an example. Next part, 
discussing the problem of the wife-selling during the times of Qing dynasty 
in China. And conclusions consist of a short summary of the main points 
presented in this paper.

Women and Confucianism

The classical Confucian philosophical thoughts were formulated by Con-
fucius (551— 479 BC), Mencius (390-305 BC) and systematized by Dong 

7 Liu Fei-Wen, The Confrontation between Fidelity and Fertility: Nüshu, Nüge,  
and Peasant Women's Conceptions of Widowhood in Jiangyong County, Hunan Province, China, 
The Journal of Asian Studies Vol. 60, No. 4 (Nov. 2001), p. 1058.
8 Xiaoqun Xu, Heaven Has Eyes…
9 Ibidem, p. 92.
10 Ibidem, p. 79.
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Zhongshu (180—115 BC)11. According to Jian Zang’s research, the early 
Confucian philosophy took values and rituals already prevalent in the society 
through customs, such as filial piety, a concept of descent, the production 
of sons as the normative expression of wifely piety and transformed them 
into the Confucian ethical doctrine12. According to Xiongya Gao in eyes of 
Confucians, the mother was powerful and honored only because she was the 
person to produce sons to carry the family name and she should not have any 
legal and property rights13. Traditional Confucian culture put a priority on 
the establishment and improvement of human character, and this ethical cul-
ture was practiced mostly in the upper classes of society and among the ruling 
class14. However, Confucian concepts and doctrines produced, in imperial 
China's society as a whole, a series of social practices against women15. Ac-
cording to X. Gao, Confucian doctrine seems to have assigned three roles to  
a Chinese woman: the sexual object and possession of the man, the child-bear-
ing tool to carry on her husband's family name, and the servant to the whole 
family16. To sum up, Confucianism created a patriarchal hierarchical system 
in which each person’s role is determined by their position in society17.

Women and law from Tang to Ming dynasties

Although the academic discussions about the role of women in the 
property law system in imperial China have begun in the 1950s, which were 
started and led by two Japanese scholars, Shiga Shuzu and Niida Noboru, 
there are still major disputes about the factual role of women regarding in-
heritance rights and ownership during that period18. As already mentioned 
in the introduction, the new book authored by Xu Xiaoqun, Heaven Has 
Eyes: A History of Chinese Law, reawakened discussions on gender inequality 

11 Jian Zang, Women and the Transmission of Confucian Culture in Song China, [in:] 
Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan, Dorothy Ko, JaHyun 
Kim Haboush, Joan R. Piggott (Eds.), Berkeley 2003, p. 123.
12 Ibidem, p. 124.
13 Xiongya Gao, Women Existing for Men: Confucianism and Social Injustice against 
Women in China, Race, Gender & Class, 2003, Vol. 10, No. 3, p. 117.
14 Jian Zang, Women and the Transmission…, p. 124.
15 Xiongya Gao, Women Existing for Men…,p. 118.
16 Ibidem.
17 Chang Wang, Nathan H. Madson, Inside China's Legal System, Oxford, Cambridge, 
New Delhi 2013, p. 28; Z. Kopania, I. Szpotakowski, Chinese Law Research Guide, Łódź-
Kraków 2020, p. 15.
18 Bettine Birge, Review: Gender, Property, and Law in China, Reviewed Work: Women 
and Property in China, 960-1949 by Kathryn Bernhardt, Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, Vol. 44, No. 4 (2001), p. 575.
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in eyes of Chinese property law which were the subject of disputes by Kath-
ryn Bernhardt and Bettine Birge under the end of the 20th century and the 
beginning of the 21st century19. According to Kathryn Bernhardt daughters 
in imperial China had no inheritance rights in the presence of sons until the 
twentieth century20. Contrary Bettine Birge proved that in the Song dynas-
ty (960–1279), at a time of unprecedented commercialization that changed 
significantly social stability, property took on new importance, because more 
land and personal property was transferred to women than at any time pre-
viously in history of China21. According to Patricia Ebrey especially that es-
calation of transfer of the property to women probably led to even stron-
ger articulation of basic Confucian objection to women’s private property22.  
In this discussion, Xu Xiaoquan argued against Kathryn Bernhardt's views, 
and perhaps unknowingly affirmed Bettine Birge's views that from the Song 
dynasty down, widows could keep their late husband's property if they did not 
remarry23. The tendency toward sending daughters off with large dowries un-
doubtedly contributed to the great development of women’s property rights 
and significant rise of the women's position in Chinese society24. During the 
Yuan and Ming dynasties, the social nature of families was rapidly changing, 
and it was uncommon to find a family in Ming China that was able to claim 
any sort of ancestry extending back before the Yuan dynasty25. The old aristo-
cratic families of the Tang dynasty were gone, and of the Song dynasty were 
disappearing26 and with them, also the position of women in Chinese society 
weakened. It is worth noting, however, that there was a period in the history 
of China that, thanks to legal solutions from the Song dynasty, women gained 
a very high position in society.

19 See: Kathryn Bernhardt, The Inheritance Rights of Daughters: The Song Anomaly?, 
Modern China , Jul, 1995, Vol. 21, No. 3, p. 269-309; Kathryn Bernhardt, Women and 
Property in China, 960-1949, Stanford 1999; Bettine Birge, Review: Gender, Property, and 
Law in China, Reviewed Work: Women and Property in China, 960-1949 by Kathryn Bernhardt, 
Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 44, No. 4 (2001), p. 575-599; 
Bettine Birge, Women, Property, and Confucian Reaction in Sung And Yüan China (960–1368), 
Cambridge 2004.
20 Kathryn Bernhardt, The Inheritance Rights of Daughters: The Song Anomaly?, Modern 
China , Jul, 1995, Vol. 21, No. 3, p. 302; Bettine Birge, Review…, p. 576.
21 B. Birge, Women…, p. 2.
22 Patricia Buckley Ebrey, Women and the family in Chinese history, London-New York 
2003, p. 27.
23 Xiaoqun Xu, Heaven Has Eyes..., p. 92.
24 Patricia Buckley Ebrey, Women and the family…, p. 27.
25 Timothy Brook, The troubled empire: China in the Yuan and Ming dynasties, Cam-
bridge 2010, p. 136.
26 Ibidem.
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A thin line between human trafficking  
and sexual offences – woman as a tradable good 
in Qing China

In Qing Dynasty (1646 – 191227) there was a thin line between a mar-
riage and sex work28. Written legal norms were mostly applicable to the elites, 
well-born and with good income. Husband is supposed to provide for his 
wife and children (if his father is dead then for his mother as well). Poor men 
are considered guangguer which means “bare branches” (光棍儿). They are 
called that way because they would never bear fruit. Finding a wife for them  
is highly improbable because of their low ability to provide for them (mean-
ing: be able to afford having a wife)29. The ones that managed to find a wife 
came across many challenges in life.

The main reason for this sort of custom is that men who are useless wastrels 
end up having difficulty making a living, and so eventually they sell off 
their wives. The wives are often perfectly willing to remarry, since they 
cannot rely on their husbands and can no longer tolerate the misery of liv-
ing with them. If the man selling his wife can persuade some reprobate to 
act as matchmaker, and if his wife, her natal family, the prospective buyer, 
and the seller’s own senior relatives all agree, then the seller must place 
his handprint on a marriage contract and deliver it with his wife to the 
man buying her in marriage, and the buyer shall pay him an appropriate 
brideprice30.

Wife-selling as a legal action and on a contractual level was based on land 
sales, which will be further explained in regard to each type of the sale. Wife 
sales can be divided into conditional wife sale, direct wife sale and indirect 
wife sale31:

27 Z. Kopania, Proces powstawania Kodeksu Qing (1646 – 1912) i jego dziedzictwo [in:] 
Rozważania nad procesem stanowienia prawa w Polsce i Chinach na przestrzeni wieków, I. Szpo-
takowski (Ed.), Łódź-Kraków 2020, p 176.
28 M. H. Sommer, Polyandry and Wife-Selling…, p. 2.
29 V. M. Hudson, A. den Boer, A Surplus of Men, A Deficit of Peace: Security and Sex 
Ratios in Asia’s Largest States, International Security 2002, Vol. 26, No. 4, p. 11.
30 民商事习惯调查报告录 (Minshi xiguan diaocha baogao lu) [Report on an Investi-
gation of Customs]. Edited by the Ministry of Legal Administration of the Former Republican 
Government in Nanjing, 2 vols. Beijing 1998, p. 985-986.
31 M. H. Sommer, Polyandry and Wife-Selling…, p. 87, 106.



150

ZUZANNA KOPANIA

1) Conditional wife sale

In this type of sale, a woman was transferred to the buyer for a lim-
ited, previously agreed upon, period of time, which means an asset 
that has been conditionally sold will later be redeemed by the seller32.  
Any children that were born during that time belong to the buyer 
(the second husband) and remain with him after she is returned to 
her first husband. Wives’ sexual and reproductive services were the 
true subject of the contract. Since the women were mainly expected 
to give birth to a child (most preferably a son), the minimum dura-
tion of the contract was about 3 years (with a maximum duration of 
10 years) because first a woman had to get pregnant, then be pregnant 
for 9 months and after giving birth she was expected to nurse a baby 
for at least a year33.

According to Sommer, most of the conditional wife sales in Imperial 
China during the Qing Dynasty era followed the model of condition-
al land sales. In order to redeem the asset (in this case – his wife) had 
to pay back the sale price. In this model, the sale price was essentially 
a loan and the wife's sexual and reproductive services acted as interest. 
If the second husband, a buyer, did not want to return the wife to the 
seller, he could negotiate a supplementary payment that would either 
prolong the duration of the contract or render the conditional sale 
into permanent34.

The biggest reason to sell a wife was man’s poverty and inability to 
provide for his family, so most of the time the contract did not only 
stipulate the wife’s fate for the next couple of years but also her chil-
dren’35.

2) Wife sale

a) Direct sale

When the direct wife sale occurred there had to be an approval 
from all parties involved: the seller, the buyer, wife and wife’s na-
tal family’s. Those approvals were usually expected in all types of 

32 Ibidem, p. 104.
33 Ibidem, p. 105.
34 Ibidem, p. 106.
35 Ibidem, p. 110.
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wife sales. A main characteristic of a direct wife sale was that the 
transaction (as in signing a contract and exchange of a woman 
and money) was between the two men – the seller and the buyer.

b) Indirect sale

An indirect wife sale was also known as a compensated divorce. 
The entire transaction that in a direct wife sale included mostly 
the two husbands, here was divided into two separate transac-
tions. First, a couple would get a divorce and a woman would 
be returned to her natal family. Then, the woman's natal family 
would arrange a remarriage for her and her first husband would 
usually receive a portion or all of the woman’s brideprice from 
her second husband. It constitutes a wife sale because the remar-
riage was usually arranged during the first marriage and the first 
husband only divorced his wife because he knew he would lat-
er receive financial compensation. Woman’s natal family simply 
played a role of an intermediary36.

According to Matthew Sommer, most of the wife sellers were in their 
early thirties and had been married for over a decade by the time they sold 
their wives. Most of the wife buyers were around the same age as the seller 
but usually were not married before. The buyers usually started off way worse 
than the sellers and had to save up for years. Although some of the buyers 
were up to a decade older than a seller and were widowers or had a wife but 
did not have sons. The usual goal of buying a wife was to have a son37. At the 
same time, women that were being sold were usually in their late twenties 
and had been married since their mid-teens and had given birth to at least 
one child38.

The majority of the wife sales included a third-party negotiator, a match-
maker39. Once the matchmaker found a wife-buyer, they negotiated the 
terms of sale. Then, the matchmaker would oversee drawing up the contract, 

36 Ibidem, p. 243-244.
37 M. H. Sommer, Polyandry and Wife-Selling…, p. 124.
38 Ibidem, p. 125.
39 W. M. Wong, Past matchmaking norms and their influence on contemporary marriage 
markets in China, Journal of the Anthropological Society of Oxford 2016, Vol. 8, No. 3, p. 376.
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exchanging the body price (彩礼 caili)40 and escorting the bride to the buy-
er41. It is worth noting that it did not have to be a professional matchmaker. 
This role could be also played a someone who was known by both parties 
(preferably someone respected in the community)42.

Conclusions

In conclusion, it is once again worth to mention that we should get 
rid of using the common misconception about the position of women in 
imperial China, because the position of women in Chinese society was not 
constant throughout the empire period and there were moments of growth 
of this position (especially during the Song dynasty) and declines (especially 
during the Qing dynasty, when women were sometimes worth only a little 
more than cattle). In this paper the author has emphasized how important 
was property law during the Song period to better understand this complex 
civilization. The author also developed further the information presented  
in the latest book by Xu Xiaoqun, describing the phenomenon of wife-selling 
as a proof of gender inequality during the last dynasty of imperial China. Pre-
sented here overview of world academic research on this subject is certainly  
a good basis for further research on the position of women in imperial China 
which could be conducted by Polish researchers in the future.
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Joanna Marszałkowska1

Izba Kontrolna Republiki 
Chińskiej jako kontynuacja 

tradycji ustrojowej cesarstwa

Wprowadzenie

Izba Kontrolna Republiki Chińskiej jest organem unikatowym, który 
swoje źródło ma cesarskiej instytucji Cenzoratu oraz myśli konstytucyjnej 
Sun Yat Sena2. Nie jest specjalnie odkrywczym twierdzenie, iż polska i chiń-
ska kultura prawna są w znacznym stopniu od siebie oddalone, dlatego też 
opisywanie tego organu z pominięciem kontekstu historycznego wydaje się 
nieprawidłowe i mogłoby skutkować jego niezrozumieniem przez zachodnie-
go odbiorcę. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie tła historycznego oraz 
teorii Sun Yat Sena stojących za powstaniem Izby Kontrolnej w Republice 
Chińskiej poprzez ukazanie ewolucji tego organu od dynastii Qin aż po dzień 
dzisiejszy. 

Na początku niniejszej pracy zaprezentowana zostanie po krótce historia 
ewolucji instytucji Cenzoratu na przestrzeni wieków i dynastii. Instytucja ta 
stanowiła inspirację dla myśli konstytucyjnej Sun Yat Sena, a w szczególności 
zaproponowanej przez niego koncepcji pięciopodziału władzy i będącej jego 
elementem władzy kontrolnej, których to będzie tyczyła się dalsza część pracy. 
Następnie, przyjrzymy się Izbie Kontrolnej – organowi Republiki Chińskiej 
utożsamianym z władzą kontrolną.

1 Uniwersytet Jagielloński
2 H. P. M. Ma (1963), The Chinese Control Yuan – an independent supervisory organ of 
the state, Washington University Law Quarterly, nr 4, s.  401.
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Ewolucja instytucji Cenzoratu  
na przestrzeni dynastii

Przedstawienie, chociażby po krótce, długiej historii chińskiego syste-
mu kontroli wydaje się być kluczowe dla zrozumienia czym właściwie jest 
współczesny organ Republiki Chińskiej nazywany Izbą Kontrolną. Chiński 
Cenzorat trwał niemalże nieprzerwanie przez ponad dwa tysiące lat i był po-
wszechnie cenionym organem politycznej i administracyjnej kontroli, niepo-
siadającym swojego odpowiednika w tradycjach państw zachodnich. W ciągu 
dwóch tysięcy lat swojego istnienia Cenzorat przeszedł wiele zmian – zarówno 
jeżeli chodzi o jego strukturę, jak i funkcje, dlatego nie można powiedzieć, aby 
kiedykolwiek występował w „typowej” formie. Należy natomiast wskazać, że 
funkcją tego organu nie było kontrolowanie myśli i przekonań ludu poprzez 
np. cenzurę prasy czy teatru, lecz kontrolowanie urzędników państwowych 

– w tym nawet samego cesarza. Tradycyjny ustrój Chin rozwijał się pod wpły-
wem filozofii konfucjańskiej i był czymś, co możemy nazwać rządem dzie-
dzicznych cesarzy możliwych do obalenia w drodze rewolty oraz niedziedzicz-
nych urzędników wybieranych na podstawie indywidualnych kwalifikacji  
w drodze egzaminów państwowych i takimi urzędnikami byli m.in. właśnie 
cenzorzy, którzy sprawowali w cesarstwie władzę kontrolną3. 

Za początek formowania się Cenzoratu4 należy przyjąć okres panowania 
dynastii Qin (221 p.n.e. – 206 p.n.e.), która zjednoczyła Chiny i stworzyła 
scentralizowaną monarchię feudalną, która miała istnieć w Chinach przez na-
stępne dwa tysiące lat. Okres poprzedzający dynastię Qin to tzw. epoka Wal-
czących Królestw (475 p.n.e. – 221 p.n.e.), w której siedem królestw walczyło 
o supremację nad Chinami. Ostatecznie zwyciężyło królestwo Qin i po doko-
naniu dzieła zjednoczenia, pierwszy cesarz – Qin Shi Huang oraz minister Li 
Si przystąpili do gruntownych reform, które miały na celu ugruntowanie wła-
dzy cesarza i zabezpieczenie jedności cesarstwa. Reformy przez nich przepro-
wadzone do dzisiaj uważane są za bardzo kontrowersyjne i dynastia Qin przez 

3 C. O. Hucker (1951), The Traditional Chinese Censorate and the new Peking Regime, 
University of Chicago, s.  1042.
4 Terminu Cenzorat autorka będzie używać w znaczeniu ogólnym, odnoszącym się 
do wszystkich modeli Cenzoratu, które istniały w Chinach na przestrzeni wieków. Wszystkie 
terminy oznaczające konkretne organy Cenzoratu zostały przetłumaczone przez autorkę po-
przez zastosowanie metod ekwiwalencji takich jak kalka leksykalna wyrazowa i zapożyczenie 
proste – czyli pozostawienie terminu w znakach i transkrypcji pinyin. Nazw oznaczających 
poszczególne organy Cenzoratu na przestrzeni wieków było bardzo dużo i zdaniem autorki 
zastosowanie zarówno kalki leksykalnej wyrazowej, jak i zapożyczenia protego zapewni lepszą 
przejrzystość tekstu. Zobacz: D. Kierzkowska (2007), Tłumaczenie prawnicze, Wydawnictwo 
Translegis, Warszawa, s.  117-123.
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Chińczyków oceniana jest negatywnie5. Właśnie w ówczesnym klimacie poli-
tycznym powstał urząd Naczelnego Cenzora (Yushidafu 御史大夫), którego 
zadaniem było kontrolowanie wykonywania cesarskich polityk przez urzędni-
ków, co w ówczesnym klimacie politycznym było bardzo ważnym zadaniem6. 

Za czasów dynastii Han (206 – 221) zakres obowiązków wykonywanych 
przez Naczelnego Cenzora został rozszerzony, a liczebność jego urzędu zwięk-
szona do czterdziestu pięciu osób. Oprócz nadzorowania wdrażania cesarskich 
polityk i rozkazów, do obowiązków cenzorów należało monitorowanie dzia-
łań urzędników na dworze cesarskim i ujawnianie dworskich intryg w celu 
zabezpieczenia ciągłości dynastii. W późniejszej dynastii Han, urząd tak się 
rozrósł, że został podzielony na urząd cenzorów kontrolujących urzędników 
w całym cesarstwie (Yushicheng 御史丞) oraz urząd cenzorów, którzy wyko-
nywali swoje uprawnienia kontrolne wśród członków dworu (Zhongcheng  
中丞) 7.

Cenzorat przetrwał upadek dynastii Han i przypadający po nim, trwa-
jący niemal czterysta lat, okres rozbicia politycznego Chin. Jest to dowód na 
to, że już za czasów dynastii Han cenzorzy stanowili ważną część ustrojowej 
tradycji cesarstwa. Podczas chaosu przypadającego na Epokę Trzech Kró-
lestw (221-265), Dynastię Jin (265-419) oraz Epokę Dynastii Południowych  
i Północnych (420-589) urząd cenzora nie tylko przetrwał, a nawet zyskał na 
znaczeniu – zwiększyła się liczba cenzorów oraz zakres ich funkcji został roz-
szerzony, w szczególności tyczyło się to cenzorów „dworskich”, którzy wyko-
nywali swoje uprawnienia na cesarskim dworze i oprócz sprawowania funkcji 
kontrolnych, ich kompetencją stało się również formułowanie polityk8.

Za czasów dynastii Sui (589-618) Chiny zostały ponownie zjednoczo-
ne. Cenzorzy dworscy, którzy w okresie rozbicia politycznego byli najbardziej 
wpływowymi członkami dworu stracili swoją władzę, z kolei zapomniany 
urząd Naczelnego Cenzora został „ożywiony”. Sui – potężna dynastia, która 
zjednoczyła Chiny – potrzebowała cenzorów, którzy podróżowaliby po impe-
rium w poszukiwaniu oznak rewolty. Był to czas, w którym zaczęto nazywać 
cenzorów „oczami i uszami cesarza” 9. 

5 Zobacz: W. Rodziński, Historia Chin, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 
1992, s. 70-77.
6 R. L.Walker (1947), The Control System of the Chinese Government, The Far Eastern 
Quarterly, Vol.7, No.1, s.  7
7 R. L.Walker (1947), op. cit., s.  8.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
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Dynastia Tang (618-906) stworzyła system rządów, a co za tym idzie 
również system cenzorski, który stanowił wzór dla kolejnych dynastii. Pierw-
sza ważna zmiana nastąpiła za panowania cesarzowej Wu (684-709), która po-
dzieliła urząd Naczelnego Cenzora na dwa departamenty: zuo i you, czyli lewy 
i prawy, a sam urząd od tego czasu był nazywany Urzędem Cenzorów10 (Yushitai 
御史台). Ostateczna forma tangowskiego Cenzoratu przypada na panowa-
nie cesarza Ruizong (710-712), który podzielił Urząd Cenzorów na trzy we-
wnętrzne departamenty: Izbę Napomnień (Taiyuan 台院), Izbę Pałacową 
(Dianyuan 殿院) i Izbę Śledczą (Chayuan 察院). Obowiązkami cenzorów  
z Izby Napomnień było kontrolowanie urzędników i w przypadku nadużyć – 
stawianie ich w stan oskarżenia oraz badanie spraw prowadzonych przez sądy. 
Izba Pałacowa zajmowała się nadzorowaniem urzędników dworskich i polityk 
cesarskich oraz miała dbać o reputację cesarza, stanowiła więc niejako kon-
tynuację urzędu cenzorów dworskich. Z kolei Izba Śledcza wysyłała swoich 
cenzorów do sprawowania kontroli i nadzoru w prowincjach. Cenzorów Izby 
Śledczej można określić mianem przedstawicieli Urzędu Cenzorów w tere-
nie. Za czasów dynastii Tang cesarstwo było podzielone na dziesięć obwodów,  
w których cenzorzy Izby Śledczej przeprowadzali kontrole11. 

Za czasów dynastii Song (960-1279) organizacja Cenzoratu pozostała 
zasadniczo taka sama jak za czasów dynastii Tang. Postępujący za czasów dy-
nastii Song kryzys społeczny, skorumpowanie urzędników oraz nieudolność 
dworu cesarskiego doprowadziły do przejęcia przez innych urzędników funk-
cji cenzorów oraz utraty znaczenia przez tę instytucję12. 

Wojny z Mongołami doprowadziły ostatecznie do upadku dynastii Song 
i objęcia władzy w cesarstwie przed mongolską dynastię Yuan (1279-1368). 
Mongołowie oparli się w całości na chińskim systemie administracyjnym, 
trzymając się przede wszystkim wzorów z dynastii Tang i Song, ponieważ zda-
wali sobie sprawę, że tylko tradycyjny model chińskiej administracji, do któ-
rego Chińczycy byli przyzwyczajeni, może pozwolić im na utrzymanie władzy 
w tak rozległym imperium13. Jeżeli chodzi o system kontroli – posługiwali się 
tangowskim modelem Urzędu Cenzorów, a instytucja Cenzoratu okazała się 
bardzo przydatna dla sprawowania i utrzymania władzy w cesarstwie przez 

10 Yushitai jest również tłumaczony po prostu jako Cenzorat, zapewne z powodu swo-
jej niemal finalnej formy, jednak autorka uważa, że zastosowanie tutaj tego terminu mogłoby 
spowodować zamieszanie terminologiczne (przyp.aut.).
11 Huang D. 黄冬云 (2005), Tangdai Zhiguankaohe yu Jianchazhidu de Lishi Toushi 
唐代职官考核与监察制度的历史透视, Journal of Anhui, Tom. 14, Nr 5, s.  5.
12 R. L.Walker (1947), op. cit. s.  10.
13 W. Rodziński, op. cit., s.  260-263.
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barbarzyńców14. Jak powiedział Kubilaj-chan – administracja była jego lewą 
ręką, wojsko prawą, a Cenzorat utrzymywał jego obie ręce czyste15. 

Cesarstwo chińskie zostało odrestaurowane w wyniku wielkiego powsta-
nia chłopskiego i objęcia władzy przez dynastię Ming (1368-1644). Odro-
dzenie się chińskiej władzy państwowej w cesarstwie oznaczało nawiązanie do 
wzorców chińskich, stanowiące nacjonalistyczną reakcję na niemal wiek pa-
nowania Mongołów. Za czasów dynastii Ming wzorowano się przede wszyst-
kim na dynastii Tang, którą uważano za złoty okres w dziejach Chin16. Dy-
nastia Ming – ustanowiła Wielką Izbę Cenzorów Duchayuan, składającą się 
z: dwóch Naczelnych Cenzorów, ich dwóch zastępców, czterech asystentów 
oraz stu dziesięciu cenzorów śledczych, czyli cenzorów działających w terenie, 
którzy stanowili szkielet całego systemu i byli uważani za niezależnych od Na-
czelnych Cenzorów. W tym czasie ustanowione zostały również najbardziej 
rygorystyczne wymagania na nominacje urzędników do Cenzoratu, a dziesięć 
obwodów dynastii Tang zostało rozszerzone na trzynaście17. 

Podsumowując, uprawnienia tradycyjnego chińskiego Cenzoratu obej-
mowały: doradzanie w sprawach politycznych, odwoływanie urzędników, 
nadzorowanie działań rządu, prowadzenie dochodzenia w sprawach dotyczą-
cych urzędników, przewodzenie bądź uczestniczenie w procesach o najpoważ-
niejsze zbrodnie, wysyłanie i dokumentowanie sprzeciwów wobec edyktów 
cesarza bądź rządowych polityk, niszczenie i przechowywanie dokumentów 
oraz nadzorowanie ceremonii18. 

Równolegle do omawianego Urzędu Cenzorów rozwijała się Rada Sekre-
tarzy Nadzorców (Jishizhong 给事中), która stanowiła uzupełnienie nadzoru 
zapewnianego przez Cenzorat. Urząd Sekretarza Nadzorcy powstał również 
za czasów dynastii Qin i stanowił początkowo tytuł honorowy nadawany 
przez cesarza swoim krewnym, których funkcją było krytykowanie propozycji 
ministrów i eliminowanie działań, które uważali za szkodliwe dla cesarstwa. 
Charakter tej instytucji od początku jej powstania skupiał się na działaniach 
prewencyjnych19.

Rada Sekretarzy Nadzorców straciła na znaczeniu w czasie dynastii 
Han, jednak podczas epoki Trzech Królestw, a następnie Dynastii Południo-
wych i Północnych wróciła do łask. Podstawowym zadaniem sekretarzy było 

14 R. L.Walker (1947), op. cit., s.  10.
15 C. O. Hucker (1951), op. cit., s. 1043.
16 W.Rodziński, op. cit., s.  279-281.
17 C. O. Hucker (1951), op. cit., s. 1043.
18 H. H. P. Ma (1963), op. cit.,, s.  404.
19 Richard L.Walker (1947), op. cit., s.  11.
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krytykowanie oraz sprzeciwianie się środkom, które uważali za niekorzystne 
dla cesarstwa, w tym również cesarskim dekretom, jeżeli uznali je za sprzeczne 
z dobrem imperium20.

Za dynastii Tang, za której, jak zostało wspomniane wyżej, uformował 
się ustrój cesarstwa, określono również obowiązki i uprawnienia Sekretarzy 
Nadzorców. Do ich uprawnień należało: wetowanie cesarskich dekretów, 
składanie sprawozdań dotyczących wykonywania polityk w kraju, wydawanie 
ustaw, przyjmowanie skarg, wydawanie wyroków w sprawie mogli wetować 
cesarskie dekrety, rozpatrywać petycje, składać sprawozdania dotyczące wyko-
nywania polityk w kraju, wydawać ustawy, przyjmować skargi, oceniać akty 
wydawane przez innych urzędników, odwoływać ze stanowisk osoby uznane 
za niekompetentne oraz dokonywać rewizji wyroków21.

Za czasów dynastii Song, tak jak w przypadku Urzędu Cenzorów, doszło 
do przejęcia funkcji Rady Sekretarzy Nadzorców przez innych urzędników  
i zepchnięcia tego urzędu na dalszy plan. Za czasów dynastii Yuan funkcjono-
wali oni jedynie jako cesarscy kronikarze i zostali całkowicie pozbawieni nad-
zorczych uprawnień. Dopiero dynastia Ming przywróciła nadzorcze upraw-
nienia oraz utworzyła autonomiczne sześć Biur Kontroli (Liuke Jishizhong六
科给事中), które odpowiadały sześciu Ministerstwom22 i miały sprawować 
nad nimi nadzór. Biura Kontroli zajmowały się przede wszystkim przepły-
wem dokumentów pomiędzy Ministerstwami a innymi organami, zarówno 
na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu prowincji. Przez Biura Kontroli 
przechodziły również dekrety cesarza i dopiero po ich zatwierdzeniu przez 
sekretarzy mogły zostać ogłoszone i implementowane. Biura Kontroli przed 
dostarczeniem dokumentów Ministerstwom miały prawo poprawiać lub 
zwracać do ponownego rozpatrzenia dokumenty, które sekretarze uznali za 
nieodpowiednie23. 

Instytucje Cenzoratu i Biura Kontroli rozwijały się równolegle, jednak 
były od siebie całkowicie niezależne. Dynastia Qing (1644-1912) przyjęła 
system sześciu Biur Kontroli dynastii Ming, a następnie cesarz Yongzheng  
w 1723 roku połączył sześć Biur Kontroli z Cenzoratem w jeden organ 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Sześć Ministerstw to centralne urzędy państwowe cesarskich Chin, obejmowały ko-
lejno Ministerstwa: Kadr, Finansów, Ceremonii, Wojny, Sprawiedliwości i Robót Publicznych. 
Biura Kontroli wprowadzone za czasów dynastii Ming odpowiadały kolejno każdemu z nich. 
Zobacz: Hucker (1958), Governmental Organization of the Ming Dynasty, University of Arizo-
na, s. 52-53.
23 Ibidem.
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– Wielką Izbę Cenzorów (Duchayuan 都察院). Była to już ostatnia faza roz-
woju tej instytucji za czasów cesarstwa, które upadło w 1912 roku, a na jego 
miejscu powstała Republika Chińska24. 

Myśl konstytucyjna Sun Yat Sena  
i pięciopodział władzy

Rozpoczynając opisywanie Izby Kontrolnej konieczne jest również od-
wołanie się do koncepcji pięciopodziału władzy zaproponowanej przez Sun 
Yat Sena zawartej w jego dokumencie programowym zatytułowanym „Trzy 
zasady ludu”. Sun Yat-sen (1866–1925), nazywany również w Republice 
Chińskiej „Ojcem Narodu” (guofu 国父), był chińskim myślicielem i przy-
wódcą politycznym, który odegrał znacząca rolę w obaleniu dynastii Qing  
w 1912 roku, a co za tym idzie również w obaleniu trwającego ponad dwa 
tysiące lat cesarstwa. Był pierwszym prezydentem Republiki Chińskiej oraz 
głównym założycielem Partii Narodowej – znanej w polskim tłumaczeniu 
również jako Kuomintang (Guomindang 国民党). Jego dziełem programo-
wym były „Trzy zasady ludu”, które obejmują: zasadę narodową, zasadę wła-
dzy ludu oraz zasadę dobrobytu ludu25. W niniejszej pracy skupię się jedynie 
na zasadzie władzy ludu26, która zawierała w sobie postulaty dotyczące ustroju 
demokratycznego państwa w Chinach – w tym właśnie postulat wprowadze-
nia pięciopodziału władzy.

Sun objaśniając zasadę władzy ludu, a co za tym idzie przedstawiając swo-
ją wizję demokracji, posłużył się chińskim rzeczownikiem ‘政治’ (zhèngzhì) 
oznaczającym politykę. Wyraz zhèngzhì składa się z dwóch sylab: pierwsza  
z nich zhèng oznacza sprawy rodziny bądź społeczności, natomiast zhì ozna-
cza zarządzanie. Sun rozumiał zhèng jako siłę zbiorowości – władzę politycz-
ną, którą można również nazywać władzą ludu, natomiast zhì jako siłę za-
rządzającą tą zbiorowością, czyli władzę administracyjną należącą do rządu. 
Dla powstania demokratycznego państwa w wizji Suna konieczne było pra-
widłowe funkcjonowanie tych dwóch elementów – władzy politycznej ludu  
i władzy administracyjnej rządu, z kolei, żeby te dwa elementy funkcjonowały 

24 Richard L.Walker (1947), op. cit., s.  12.
25 Sun Yat-sen (2014), Trzy zasady ludu, przeł. Agnieszka Łobacz, Wydawnictwo Aka-
demickie Sedno, Warszawa, s. 270-271.
26 ‘民族主义’ (minzuzhuyì) można tłumaczyć również jako demokrację i to w tym 
znaczeniu posługiwał się tym pojęciem Sun w swoim dziele. W czasach mu współczesnych po-
jęcie demokracji było nowe, dlatego nie miało jeszcze ukutego terminu. Ostatecznie w Chinach 
upowszechnił się inny termin – ‘民主主义’(minzhuzhuyi)。
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prawidłowo rząd powinien mieć kompletną strukturę i silne instytucje, nato-
miast lud możliwość ich kontrolowania27. 

Zasada władzy ludu zakładała więc powstanie czterech uprawnień i pię-
ciu rodzajów władzy. Na cztery uprawnienia składały się rozwiązania doty-
czące demokracji bezpośredniej poprzez które lud miał sprawować kontrolę 
nad wykonywaniem obowiązków przez rząd, mianowicie: prawo wyborcze, 
prawo odwoływania urzędników państwowych, prawo inicjatywy ustawo-
dawczej oraz prawo do referendum. Pierwsze dwa uprawnienia związane były 
z kontrolą obsady stanowisk państwowych, z kolei dwa następne umożliwiały 
obywatelom kontrolę ustawodawstwa28. Rząd z kolei miał wypełniać swoje 
obowiązki w imieniu narodu poprzez sprawowanie władzy: wykonawczej, 
ustawodawczej, sądowniczej, egzaminacyjnej i kontrolnej29. 

Uzupełnienie monteskiuszowskiego trójpodziału władz przyjętego w za-
chodnich demokracjach o władze kontrolną i egzaminacyjną Sun wywodził  
z rodzimej tradycji ustrojowej Chin. Na zachodzie w kontekście ustroju chiń-
skiego cesarstwa mówi się przede wszystkim o zasadzie jedności władzy i jej 
absolutyzmie. Ciężko się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, jeżeli patrzymy na 
ustrój cesarstwa z perspektywy trójpodziału władzy. Chińska filozofia i teoria 
polityczna od narodzin konfucjanizmu propagowała koncepcję harmonijne-
go społeczeństwa, według której harmonia może zostać osiągnięta poprzez 
zapewnienie opieki jednostkom słabszym przez jednostkę silniejszą. Posia-
danie przez cesarzy władzy absolutnej legitymowane było mandatem niebios, 
nakładającym na władcę obowiązek opieki i zapewnienia dobrobytu ludowi, 
który z kolei zobowiązany był do zachowania posłuszeństwa wobec cesarza. 
W ten sposób uzasadniane było skupienie w ręku cesarza władzy ustawodaw-
czej, wykonawczej i sądowniczej30. W rozumieniu Suna sprawowanie przez 
cesarza tych trzech rodzajów władz nie stanowiło jednak władzy absolutnej, 
ponieważ obok nich istniały jeszcze dwie niezależne władze: władza kontrolna 
i egzaminacyjna31. 

Sun uważał zachodni trójpodział władzy za model wadliwy z powodu 
przyznania uprawnień władzy egzaminacyjnej egzekutywie, a z kolei upraw-
nień kontrolnych legislatywie. Jego zdaniem wybory nie gwarantowały pozy-
skania zdolnych i uczciwych ludzi na stanowiska urzędników państwowych, 

27 Sun Y. (2014), op. cit., s. 270-271.
28 H. H. P. Ma (1963), op. cit., s.  402.
29 Sun Y. (2014), op. cit., s. 270-271.
30 K.Blasek (2015), Rule of Law in China – A Comperative Approach, Springer, Berlin, 
s. 25-26.
31 Sun, Y. (2014), op. cit., s.  272.
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dlatego postulował, aby wszyscy kandydaci na urzędy publiczne wykazali się 
najpierw kwalifikacjami w drodze egzaminów przeprowadzanych przez nieza-
leżną władzę egzaminacyjną na wzór systemu państwowych egzaminów urzęd-
niczych obowiązujących w Chinach od około II w. n.e. do 1905 roku. Władza 
egzaminacyjna nie mogła również być częścią władzy wykonawczej, ponieważ 
to zagrażałoby jej niezależności. Jeżeli chodzi natomiast o władzę kontrol-
ną, Sun twierdził, że przekazanie jej legislatywie prowadziłoby do licznych 
nadużyć, ponieważ w przypadku, gdy większość parlamentarna byłaby opo-
zycyjna w stosunku do rządu z pewnością nadużywałaby swoich uprawnień,  
z kolei w przypadku tożsamości ugrupowań sprawujących władzę wykonaw-
czą i ustawodawczą funkcja kontrolna legislatywy byłaby zaniedbywana, dla-
tego postulował powstanie niezależnej władzy kontrolnej, która sprawowałaby 
te uprawnienia na wzór cesarskiej instytucji Cenzoratu32. Sun chciał pozytyw-
nie oceniał tę instytucję i postulował wplecenie podobnych rozwiązań w ramy 
Konstytucji Republiki Chińskiej, w której Izba Kontrolna miałaby funkcjo-
nować jako niezależna gałąź rządu zabezpieczająca interesy władzy ludu. Nie-
zależność Izby Kontrolnej miała też gwarantować, przynajmniej w teorii, że 
urzędnicy tej Izby nie będą podlegać wpływom politycznym33. 

Izba Kontrolna –  
konstytucyjny organ Republiki Chińskiej

Sun Yat Sen zmarł zanim udało mu się wprowadzić Konstytucję wprowa-
dzającą pięciopodział władzy, jednak jego dorobek nie pozostał zapomniany, 
wręcz przeciwnie, myśl konstytucyjna Suna stanowiła podstawowy 
wyznacznik przy projektowaniu ustroju Republiki Chińskiej. Po raz pierwszy 
pięciopodział został wprowadzony w Ustawie Organicznej Rządu Narodowego  
z 1928 roku. Ustawa organiczna przeszła kilka poprawek, a najistotniejszą 
z nich była poprawka przyjęta w 1931 roku w związku z wprowadzeniem 
Tymczasowej Konstytucji Republiki Chińskiej. Obydwa te prawa regulowały 
organizację Rządu Narodowego w okresie przed wojną z Japonią w latach 
1937-194534.

Zgodnie z Ustawą Organiczną z 1928 roku, Rząd Narodowy skupiał całą 
władzę administracyjną Republiki Chińskiej pod przywództwem i nadzorem 

32 H. H. P. Ma (1963), op. cit., s.  402.
33 E. Caldwell (2017), Widening the Constitutional Gap in China and Taiwan: History, 
Reform, and the Transformation of the Control Yuan, University of Illinois Law Review, s.  108.
34 W. L. Tung (1964), The Political Institutions of Modern China, Martinus Nijhoff, 
Haga, s. 119.
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Partii Narodowej (Kuomintangu). Rząd Narodowy składał się z jednego 
Przewodniczącego, dwudziestu czterech do trzydziestu sześciu radców stanu 
oraz pięciu Izb: Wykonawczej, Ustawodawczej, Sądowniczej, Egzaminacyjnej  
i Kontrolnej – utożsamianych z pięcioma władzami35. Taki stan rzeczy po-
twierdziła Tymczasowa Konstytucja Republiki Chińskiej z 1931 roku, która  
w swoim art.71 również wprowadziła pięciopodział władzy36. Te dwa akty są 
bardzo istotne, ponieważ stanowiły wzór dla przyszłej Konstytucji Republiki 
Chińskiej oraz po raz pierwszy formalnie zarysowały strukturę pięciopodziału. 

Konstytucją, która w pełni ukształtowała pięciopodział i Izbę Kontrolną 
Republiki Chińskiej była Konstytucja z 1947 roku. Została ona uchwalona 
w Nankinie 25 grudnia 1946 roku, a weszła w życie 25 grudnia 1947 roku. 
Jej stosowanie zostało jednak bardzo szybko zawieszone z powodu wojny do-
mowej toczącej się pomiędzy Kuomintangiem a Komunistyczną Partią Chin 
(1946-1949). Zgromadzenie Narodowe Republiki Chińskiej wydało wtedy 
akt o nazwie Tymczasowe przepisy na czas mobilizacji w celu stłumienia rebelii 
komunistycznej, który wszedł w życie w kwietniu 1948 roku. „Komunistycznej 
rebelii” jednak nie udało się stłumić, Kuomintang przegrał wojnę domową  
a jego władze były zmuszone do ewakuacji na Tajwan37. Tymczasowe przepisy 
obowiązywały aż do roku 1991, kiedy to na Tajwanie rozpoczęły się pro-
cesy demokratyzacji państwa i doszło do uchwalenia pierwszej nowelizacji 
Konstytucji. 

Należy w tym miejscu również podkreślić, że wprowadzone w latach 
od 1991 do 2005 nowelizacje Konstytucji Republiki Chińskiej nie zostały 
włączone do jej tekstu głównego, lecz dołączone do niego jako Dodatkowe 
artykuły Konstytucji Republiki Chińskiej. Ta formuła nowelizowania konsty-
tucji wynika ze skomplikowanych relacji pomiędzy Tajwanem a Chinami 
kontynentalnymi. Przede wszystkim zmiana konstytucji nie mogła sugerować 
państwowej odrębności Tajwanu, co realnie mogłoby grozić wojną z ChRL38. 
Zarówno Tymczasowe Przepisy, jak i Dodatkowe Artykuły, nie uchyliły pięcio-
podziału władzy ani nie kwestionowały istnienia władzy kontrolnej.

Współcześnie, zadania Izby Kontrolnej regulują przede wszystkim prze-
pisy rozdziału IX Konstytucji Republiki Chińskiej, art.7 jej Dodatkowych Ar-
tykułów oraz ustawa z 17 lipca 1948 roku o kontroli. Zgodnie z art.7 ust.1 

35 W. L. Tung (1964), op. cit., s. 121-122.
36 Ibidem.
37 W. Jakóbiec i J.Rowiński (2015), System konstytucyjny i przedstawicielski Tajwanu, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s.  63-64.
38 Ibidem, s. 65.
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Dodatkowych Artykułów Izba Kontrolna jest najwyższym organem kontrol-
nym państwa oraz wykonuje prawa: impeachmentu, krytki i audytu. Wcze-
śniej kwestię tę regulował, uchylony na mocy Dodatkowych Artykułów, art. 90 
Konstytucji, który oprócz wyżej wymienionych uprawnień przyznawał Izbie 
Kontrolnej „prawo do zatwierdzania” (tongyiquan同意权). Zadania określo-
ne w Dodatkowych Artykułach dookreśla ustawa o kontroli, która oprócz im-
peachmentu (tanhequan 弹劾权), krytyki (jiujuquan纠举权) i audytu (dia-
ocha 调查) wymienia również działania korekcyjne (jiuzheng纠正). 

Opis uprawnień rozpocznę od uchylonego już na mocy Dodatkowych Ar-
tykułów uprawnienia do zatwierdzania. Konstytucja z 1947 roku wprowadzała 
wymóg zgody Izby Kontrolnej na mianowanie i powołanie przez Prezydenta 
Republiki m.in. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Izby Egzamina-
cyjnej (art.84 Konstytucji) i Izby Sądowniczej (art.79 Konstytucji). Jak za-
uważa Ma39 – uprawnienia do wyrażania zgody na mianowanie i powoływa-
nie urzędników są obce tradycyjnemu systemowi kontroli i niewątpliwie ten 
rodzaj uprawnień został zapożyczony od instytucji zachodnich, takich jak np. 
Senat Stanów Zjednoczonych. 

Jeżeli chodzi o uprawnienia związane z procedurą impeachmentu to sta-
nowią one podstawową funkcję Izby Kontrolnej, tak samo jak stanowiły jed-
ną z podstawowych funkcji Cenzoratu za czasów cesarstwa40. Postępowanie 
w sprawie postawienia urzędnika w stan oskarżenia w przypadku naruszenia 
przez niego prawa bądź zaniedbania obowiązku wszczynane jest na wniosek 
co najmniej dwóch członków Izby Kontrolnej41. Wniosek o wszczęcie proce-
dury impeachmentu rozpatruje dziewięć lub więcej członków Izby Kontrolnej 
z wyłączeniem inicjatorów postępowania. Jeżeli zespół nie znajdzie podstaw 
do postawienia urzędnika w stan oskarżenia, inicjatorzy mogą żądać ponow-
nego rozpatrzenia wniosku – tym razem w innym składzie42. Jeżeli natomiast 
istnieje podstawa dla wszczęcia procedury impeachmentu Izba Kontrolna 
kieruje wniosek do właściwego organu dyscyplinarnego, którym w tym przy-
padku jest Komisja Dyscyplinarna Izby Sądowniczej43. Chińska procedura 
impeachmentu dzieli się więc na dwa etapy: postawienie w stan oskarżenia 
danego urzędnika przez Izbę Kontrolną, a następnie jego ukaranie przez Ko-
misję Dyscyplinarną, będącą częścią innej „gałęzi” władzy, mianowicie Izby 

39 H. H. P. Ma (1963), op. cit., s. 415.
40 E. Caldwell (2017), op. cit., s. 112-113.
41 Art.6 Ustawy o kontroli z dnia 17 lipca 1948 roku.
42 Art. 10 Ustawy o kontroli z dnia 17 lipca 1948 roku.
43 Art.14 Ustawy o kontroli z dnia 17 lipca 1948 roku.
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Sądowniczej. Taki stan rzeczy poddaje pod wątpliwość kwestię niezależności 
władzy kontrolnej w Republice Chińskiej44. 

Krytyka reprezentuje mniej dotkliwą niż odwołanie formę ukarania 
urzędnika za jego przewinienia. W dodatku – w odróżnieniu od odwołania, 
krytyka nie wymaga procesu i skierowania sprawy do Komisji Dyscyplinarnej 
Izby Sądowniczej, lecz jest kierowana bezpośrednio do przełożonego urzędni-
ka, który naruszył prawo lub uchylił się od obowiązku. Ów przełożony jest zo-
bowiązany do rozwiązania problemu w sposób wskazany przez Izbę Kontrol-
ną. Zastosowanie tego środka wymaga wniosku jednego bądź więcej członków 
Izby oraz jego potwierdzenia przez trzech bądź więcej jej członków. Następnie, 
skarga zostaje przekazana przełożonemu urzędnika z wezwaniem do działania, 
a w przypadku braku zastosowania się przełożonego – Izba Kontrolna ma 
prawo wystosować krytykę bądź wszcząć procedurę odwołania również wobec 
niego. Ta procedura daje Izbie więcej kontroli nad swoją decyzją, ponieważ, 
jak już zostało powiedziane wyżej, nie wymaga ona dodatkowego procesu 
związanego z inną instytucją, a co za tym idzie jest szybsza i sprawniejsza45.

Kolejnym aspektem wymienionym w art.1 ustawy o kontroli są  
tzw. działania korekcyjne46. Ustawa wyposażyła Izbę Kontrolną w możliwość 
proponowania działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu Izby Wykonawczej i organów jej podległych. Jeżeli Izba Kontrol-
na podejmie wobec tych organów działania korekcyjne, powinny one natych-
miast podjąć odpowiednie środki i odpowiedzieć Izbie Kontrolnej na piśmie 
o przyjętych rozwiązaniach w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku.

Kompetencje audytorskie wykonują organy audytorskie powołane w ra-
mach Izby Kontrolnej. Kwestie re reguluje ustawa z 28 listopada 1925 roku 
o audycie. Do kompetencji Izby należy badanie zgodności z prawem wydat-
kowania środków publicznych oraz ocena skuteczności polityki finansowej 
władz centralnych i lokalnych, dokonywanie audytu przedsiębiorstw pań-
stwowych bądź z większościowym udziałem państwa oraz gospodarowanie 
mieniem publicznym. Kluczowym organem podległym Izbie Kontrolnej jest 
Ministerstwo Audytu (Shenjibu审计部), na którego czele stoi Naczelny Au-
dytor (Shenjizhang审计长) 47.

44 E. Caldwell (2017), op. cit., s. 113
45 Ibidem s. 114
46 Zagadnienie działań korekcyjnych jest regulowane w rozdziale IV Ustawy z 17 lipca 
1948 o kontroli.
47 W.Jakóbiec i J.Rowiński (2015), op. cit., s.  121-122.
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Ostatnią kwestią, o której warto wspomnieć przy analizowaniu tego or-
ganu jest kwestia powoływania członków Izby Kontrolnej. Izba Kontrolna 
liczy 29 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy 
powoływani są przez Prezydenta za zgodą Izby Ustawodawczej na sześciolet-
nie kadencje48. Taki system powoływania członków Izby Kontrolnej kłóci się 
z postulatami Sun Yat Sena, który władzę kontrolną postrzegał jako całkowi-
cie niezależną od pozostałych „rodzajów” władz. 

Podsumowanie

Izba Kontrolna Republiki Chińskiej jest organem, za którym stoi po-
nad dwa tysiące lat historii. Cenzorat, który istniał od powstania cesarstwa, 
przetrwał zmiany dynastii, rozbicia polityczne kraju oraz wojny, co czy-
ni go bez wątpienia bardzo istotnym elementem tradycji ustrojowej Chin.  
Po upadku cesarstwa i dotarciu do Chin bardzo silnych wpływów zachodnich 
los tej instytucji stanął pod znakiem zapytania, jednak dziedzictwo cesarstwa 
nie zostało całkowicie odrzucone za sprawą Sun Yat Sena, który postulował 
utrzymanie władzy kontrolnej i wpisanie jej do Konstytucji jako swoistego 

„następcy” Cenzoratu. 
Pięciopodział władzy Sun Yat Sena jest koncepcją kontrowersyjną,  

a kwestia jego realizacji na gruncie Konstytucji Republiki Chińskiej i jej Do-
datkowych Artykułów budzi wątpliwości. Utożsamianie poszczególnych Izb 
z władzami wydaje się błędne, a ustanowienie odrębnej „władzy kontrolnej” 
oznacza zdaniem wielu badaczy po prostu rozdzielenie kompetencji władzy 
ustawodawczej pomiędzy dwa podmioty – Izbę Ustawodawczą i Izbę Kon-
trolną49. Nie powinno się jednak odrzucać tego, co stoi za tym rozwiązaniem, 
mianowicie głęboko zakorzenionej tradycji władzy kontrolnej. O ile, zdaniem 
autorki, z perspektywy podziału władzy, wyodrębnienie władzy kontrolnej 
wydaje się błędne, to jednak można mówić o niej w kontekście tradycji ustro-
jowej Chin. 

48 Ibidem.
49 W.Jakóbiec i J.Rowiński (2015), op. cit., s.  72.
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Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie w Polsce  

i w Chińskiej Republice Ludowej

Wstęp

Przemoc, szczególnie fizyczna, to temat budzący dużo emocji. Szczegól-
nie, kiedy odbywa się w domu rodzinnym ofiary, miejscu, które z natury po-
winno być dla niej najbezpieczniejsze na świecie. Nie zawsze jednak ludzie 
potrafią wzajemnie się przed nią obronić. Powszechnie występuje poczucie 
bezsilności wobec przemocy w otoczeniu, a nawet bywa ona akceptowana 
społecznie. Czasami ludzie sami nie są świadomi, że są ofiarami przemocy. 
Czasem nie wiedzą, że są jej sprawcami. Powstają kolejne ośrodki i organiza-
cje pozarządowe, mające na celu przeciwdziałanie przemocy i uświadamianie 
obywateli na jej temat. Jest on nagłaśniany przez media i instytucje i coraz 
więcej osób wie już, co należy robić, kiedy zetkną się z przemocą. Jednak 
wiedza ta wciąż ma zbyt mały zasięg, wciąż wiele osób ignoruje przemoc albo 
akceptuje ją, lub też nie wie, co może zrobić. Często również bywa ona uza-
sadniana przez ludzi z otoczenia, którzy wierzą, że nie jest zbyt dotkliwa, że 
jest na miejscu z racji zależności w rodzinie lub też że ma służyć wychowa-
niu dzieci. Ofiary raczej nie przyznają się do przemocy, ponieważ odczuwają 
wstyd, poczucie winy lub lęk. W takiej sytuacji próby jej przeciwdziałania  
w postaci wprowadzania odpowiednich regulacji prawych są podejmowane na 
poziomie rządowym. 

1 Zakład Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; maria.sztuka@doctoral.
uj.edu.pl; https://orcid.org/0000-0001-9060-5860
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Okoliczności powstania ustaw

Bicie żon i dzieci w wielu kulturach było uznawane za normę, działa-
nie służące poprawie postawy, wzrostowi moralności, wychowaniu. W Sta-
nach Zjednoczonych Alabama była pierwszym stanem, który odwołał prawo 
mężczyzn do bicia swoich żon w 1871 roku2. W Maryland jako pierwszym 
zdecydowano o karaniu mężczyzn chłostą lub rokiem pozbawienia wol-
ności w roku 18823. Według Elizabeth M. Schneider, można powiedzieć,  
że w żadnym aspekcie prawa rodzinnego nie nastąpiły bardziej radykalne zmia-
ny niż w prawie dotyczącym przemocy domowej. Pięćdziesiąt lat temu przemoc  
w rodzinie nie była nawet uznawana za przedmiot badań ani problem prawny 

– była po prostu niewidoczna4.
Polska Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została uchwalo-

na przez Sejm RP 29.07.2005 roku i weszła w życie po dwóch miesiącach od 
ogłoszenia. Określa ona:

• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
• zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
• zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie5.
Dotyczy ona, poza sprawcami i ofiarami przemocy, również pracowni-

ków socjalnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (funkcjonariu-
szy Policji, sądu opiekuńczego i prokuratury). 

W 2019 roku w Polsce, według danych policji, przemoc domowa dotknę-
ła prawie 90 tys. osób, w tym 60 tys. kobiet6. Dane te są niepełne ze względu 
na opór ofiar przed zgłaszaniem przemocy. Z tego względu 30.11.2020 r. we-
szła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprze-
mocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej mają być natychmiast izo-
lowani od swych ofiar7 wskutek odpowiedniej interwencji policjantów. Mają 
również otrzymać zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych domowników. 

2 Domestic Violence Timeline, pacwrc.pitt.edu, http://www.pacwrc.pitt.edu/Curric 
ulum/310DomesticViolenceIssuesAnIntroductionforChildWelfareProfessionals/Handouts/
HO3DomesticViolenceTimeline.pdf [01.02.2021 r.]
3 Ibidem. 
4 E. M. Schneider, Domestic Violence Law Reform in the Twenty-First Century: Looking 
Back and Looking Forward, Brooklyn Law School BrooklynWorks, Fall 2008, s. 353-363 https://
core.ac.uk/download/pdf/228598771.pdf [01.03.2021].
5 Ustawa RP z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wersja  
z 30.11.2020 r., https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-przemo 
cy-w-rodzinie-17219697, [01.03.2021].
6 Skuteczna ochrona ofiar - ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem, https://
www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/skuteczna-ochrona-ofiar---ustawa-antyprzemocowa-obowia 
zujacym-prawem, [01.03.2021].
7 Ibidem. 
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Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie 《中华人民共和国反家庭暴力法》 Zhonghua Renmin Gongheguo 
Fan Jiating Baoli Fa została przyjęta 27 grudnia 2015 roku na 18 posiedzeniu 
12. Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Lu-
dowych i weszła w życie z dniem 1 marca 2016 roku. Uchwalono ją w celu 
przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej, zapewnienia ochrony praw 
i interesów członków rodziny, podtrzymania relacji rodzinnych, opartych na 
równości, harmonii i przyzwoitości oraz utrzymania ładu społecznego8. Jej 
uchwalenie wiązało się z promowaniem zapobiegania przemocy wśród obywa-
teli w ramach istniejących instytucji, a także w mediach, telewizji, Internecie. 

Ustawa RP nałożyła na samorządy, wszystkie szczeble administracji 
rządowej, samorządowej oraz organizacje pozarządowe, Kościoły i związki 
wyznaniowe nałożyła zadania mające na celu przede wszystkim udzielanie 
skutecznej i profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzi-
nie, jak również oddziaływanie na jej sprawców. Nałożyła także na gminy 
obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych do walki z przemocą  
w rodzinie, które realizują działania w oparciu o  procedurę „Niebieskie Karty” 
mającą na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom uwikłanym w pro-
blem przemocy9. 

W ChRL ustawa zobowiązała organizacje Rządu Ludowego do organi-
zowania, kierowania oraz do współpracy z odpowiednimi urzędami w celu 
przeciwdziałania przemocy domowej.  Na poziomie powiatowym i wyższych 
wszystkie instytucje rządowe, organy prawne, organizacje oraz ugrupowania 
cywilne, komitety mieszkańców, komitety wiejskie oraz instytucje związa-
ne z biznesem zostały zobowiązane do działania zgodnie z postanowieniami 
Ustawy i przeciwstawiania się przemocy domowej, zaś rząd ludowy na każ-
dym szczeblu – do pokrywania wydatków związanych z działaniami przeciw-
ko przemocy domowej10.

Samorządy i organizacje na wszystkich poziomach – związki zawodo-
we, Komunistyczna Liga Młodzieży, Federacja Kobiet, Federacja Osób 
Niepełnosprawnych, szkoły, przedszkola, radio, telewizja, gazety i internet 
działają na rzecz podniesienia świadomości obywateli na temat przemocy 

8 Art. 1 Ustawa ChRL o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 27.12.2015 r., 
http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/28/content_5029898.htm, [01.03.2021].
9 10 lat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, https://www.gov.pl/web/ 
rodzina/10-lat-ustawy-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie [01.03.2021].
10 Art. 4, Ustawa ChRL o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 27.12.2015 r., 
http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/28/content_5029898.htm, [01.03.2021].
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poprzez organizowanie kursów szkoleniowych i seminariów oraz działalność 
medialną11.  

Definicje przemocy

Na płaszczyźnie definicji słownikowej przemoc to „siła przeważająca czy-
jąś siłę, fizyczna przewaga wykorzystywana do czynów bezprawnych dokony-
wanych na kimś; narzucona bezprawnie władza, panowanie; czyny bezpraw-
ne dokonywane z użyciem fizycznego przymusu; gwałt”12. Badacze zjawiska  
i terapeuci jego ofiar uwzględniają trzy zasadnicze kryteria:  rodzaj zachowania 
sprawcy, jego intencje oraz skutki przemocy zauważalne u ofiary13. 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje przemoc jako „celowe użycie 
siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu, lub 
przeciwko grupie, lub społeczeństwu, co powoduje lub jest prawdopodobne, 
że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie i śmierć, ból fizyczny, zaburzenie 
rozwoju lub deprawację”14. Według WHO, przemoc można podzielić na 
skierowaną przeciwko sobie, interpersonalną i grupową. Pod uwagę bierze się 
celowe działanie sprawców oraz skutki bezpośrednie i wpływające na dalszy 
rozwój jednostki. 

W dalszej kategoryzacji, przemoc zadawana sobie samemu dzieli się na 
zachowania samobójcze i samouszkodzenia; interpersonalna – na dwie podka-
tegorie: przemoc wobec członka rodziny lub partnera — najczęściej ma miej-
sce w domu rodzinnym, stosowana jest wobec dziecka, partnera (żony, męża) 
lub osób starszych — oraz przemoc wobec osoby niespokrewnionej, często 
nieznajomej, która najczęściej ma miejsce poza domem (gwałty lub przemoc 
seksualna wobec obcych, przemoc w szkołach, miejscach pracy, więzieniach, 
placówkach opiekuńczych itp.) Przemoc grupowa polega na instrumental-
nym użyciu przemocy przez ludzi, którzy identyfikują się jako członkowie 
pewnej grupy, przeciwko innej grupie w celu osiągnięcia korzyści ekonomicz-
nych, politycznych lub społecznych (np. ludobójstwo, represje i naruszanie 
praw człowieka, terroryzm, przestępczość zorganizowana, konflikty zbrojne)15.

11 Sun Xiaomei 孙晓梅, Fan jiating baoli yizhi zai xingdong, 反家庭暴力一直在行动, 
https://finance.sina.com.cn/tech/2021-02-27/doc-ikftssap8984727.shtml, [01.03.2021].
12 Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1993, s. 651.
13 D. Rode, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka spraw-
ców, Katowice 2010, s. 19.
14 Definition and typology of violence, https://www.who.int/violenceprevention/ap 
proach/definition/en/ [01.03.2021].Polskie tłumaczenie za: D. Rode, Psychologiczne…, s. 24. 
15 D. Rode, Psychologiczne…, s. 25.
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W polskiej Ustawie „przemoc w rodzinie” definiowana jest w art. 2 jako:

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie na-
ruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szcze-
gólności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 
naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą16.

W chińskiej Ustawie, również w art. 2, pojęcie przemocy domowej obej-
muje bicie, krępowanie, brutalne okaleczenie, ograniczanie wolności osobistej, 
a także naruszenie nietykalności cielesnej i psychicznej poprzez częste ubliża-
nie, zastraszanie i itp., pomiędzy członkami rodziny17.

Powyższe definicje różnią się precyzją. Polska ustawa w definicji wymie-
nia również kwestie seksualności, które nie zostały podjęte w ustawie chińskiej. 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 r. w deklaracji o eliminacji prze-
mocy wobec kobiet zdefiniowało ją jako: 

każdy akt przemocy, związany z faktem przynależności danej osoby do 
określonej płci, którego rezultatem jest, lub może być, fizyczna, seksualna 
lub psychiczna krzywda lub cierpienie kobiet, włącznie z groźbą popełnie-
nia takich czynów, wymuszaniem lub arbitralnym pozbawianiem wolno-
ści, niezależnie od tego, czy czyny te miały miejsce w życiu publicznym czy 
prywatnym18.

Przemoc wobec kobiet obejmuje, ale nie ogranicza się do:
• fizycznej, seksualnej i psychicznej przemocy w rodzinie, włączając  

w to bicie, wykorzystywanie seksualne dziewcząt w domu rodzinnym, prze-
moc na tle konfliktu o wysokość posagu lub w celu uzyskania kolejnego posa-
gu, gwałt w małżeństwie, okaleczanie narządów płciowych kobiet i inne tra-
dycyjnie stosowane, okrutne praktyki, przemoc pozamałżeńską oraz przemoc 
związaną z wyzyskiem;

• fizycznej, seksualnej i psychicznej przemocy występującej w danej 
społeczności, włączając w to gwałt, wykorzystywanie seksualne, molesto-
wanie seksualne oraz wytwarzanie atmosfery zastraszenia w miejscu pracy,  

16 Ustawa RP z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu....
17 Ustawa ChRL o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 27.12.2015 r., http://www.
gov.cn/zhengce/2015-12/28/content_5029898.htm, [01.03.2021].
18 Zgromadzenie Ogólne ONZ: Declaration on the Elimination of Violence against 
Women (ang.). 1993. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgain 
stWomen.aspx [01.03.2021].
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w instytucjach edukacyjnych i w innych miejscach oraz handel kobietami  
i zmuszanie do prostytucji.

• fizycznej, seksualnej i psychicznej przemocy stosowanej lub tolerowa-
nej przez państwo, niezależnie od tego czy miała ona miejsce w życiu publicz-
nym czy też prywatnym19.

Treść ustaw

Chińska Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, poza „postano-
wieniami ogólnymi” zongze 总则 i „dodatkowymi” 附则 fuze w I i VI roz-
dziale, zawiera cztery zasadnicze rozdziały. Ich treść jest następująca: 

II. 家庭暴力的预防 Jiating baoli de yufang Zapobieganie przemocy  
w rodzinie;

III. 家庭暴力的处置 Jiating baoli  de chuzhi Postępowanie w przypad-
ku przemocy w rodzinie;

IV. 人身安全保护令 Renshen anquan baohu ling Nakaz ochrony bez-
pieczeństwa osobistego;

V. 法律责任 Falu zeren Odpowiedzialność prawna.
Ustawa ta złożona jest z 38 artykułów. 
Polska Ustawa składa się z 17 artykułów i nie jest podzielona na rozdziały 

(artykuły te jednak dzielą się na wiele podpunktów, co czyni ustawę polską 
objętościowo podobną do chińskiej). Po podaniu celu (przedmiotu) ustawy 
(Art. 1) i kluczowych dla swojej treści definicji członka rodziny oraz przemocy 
w rodzinie (Art. 2), w kolejnych artykułach opisane zostały: 

Art.  3.  [Pomoc należna osobie dotkniętej przemocą]
Art.  4.  [Środki prawne wobec osób stosujących przemoc]
Art.  5.  [Delegacja ustawowa]
Art.  6.  [Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wła-

ściwość organów]
Art.  6a.  [Wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie]
Art.  7.  [Zadania wojewody; nadzór i kontrola]
Art.  8.  [Zadania ministra]
Art.  8a.  [Zadania Prokuratora Generalnego]
Art.  9.  [Współpraca organów z innymi instytucjami; zlecanie realizacji 

zadań określonych w ustawie]

19 Ibidem. 
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Art.  9a.  [Zespół interdyscyplinarny]
Art.  9b.  [Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie]
Art.  9c.  [Przetwarzanie danych osobowych; obowiązek zachowania po-

ufności informacji]
Art.  9d.  [Niebieskie Karty]
Art.  10b.  [Skład Zespołu]
Art.  10c.  [Przewodniczący Zespołu; posiedzenia Zespołu; świadczenia 

przysługujące członkom Zespołu]
Art.  10d.  [Współpraca organów administracji z Zespołem]
Art.  10e.  [Obsługa administracyjno-biurowa Zespołu]
Art.  10f.  [Delegacja ustawowa - tryb powoływania członków Zespołu, 

organizacja i tryb działania Zespołu]
Art.  11.  [Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziała-

nia Przemocy w Rodzinie]
Art.  11a.  4 [Zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do 

opuszczenia mieszkania]
Art.  11b.  5 [Przekazanie Policji i Żandarmerii Wojskowej danych te-

leadresowych placówek oferujących wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie]
Art.  12.  [Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem 

przemocy]
Art.  12a.  [Odebranie dziecka z rodziny]
Art.  12b.  [Zażalenie na odebranie dziecka]
Art.  12c.  [Pouczenie o prawie złożenia zażalenia]
Art.  12d.  [Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności lub odwołanie warunkowego przedterminowego 
zwolnienia]

Art.  1720.  [Wejście w życie ustawy]

W ustawie polskiej przedstawione i opisane zostały przede wszystkim 
działania, które w przypadku stwierdzenia przemocy domowej należy po-
dejmować na kolejnych szczeblach administracji. Wyznaczone jasno zostały 
zadania ministra, wojewody, ośrodków gminnych etc. W artykule 6 wymie-
niono zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Opisano 
również (art. 9 i następne) proces powoływania, skład i działanie zespołów in-
terdyscyplinarnych, powoływanych przez burmistrza, wójta albo prezydenta 

20 Art. 13-16 zostały uchylone bądź pominięte, por. tekst ustawy: https://sip.lex.pl/akty 
-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-17219697 [01.03.2021].
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miasta. Zespoły takie są częścią aparatu mającego na celu przeciwdziałanie 
skuteczne przemocy w rodzinach. Zespoły takie mogą tworzyć grupy robocze 
celem jeszcze skuteczniejszego działania. W skład zespołów i grup roboczych 
wchodzą pracownicy oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarzą-
dowych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i gminnej komisji roz-
wiązywania problemów alkoholowych. 

Zadaniem zespołów jest21: 
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzi-

nie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą  

w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwo-

ściach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc  

w rodzinie.
Zadania grup roboczych to przede wszystkim:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypad-

kach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których 

dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań22.
Jak widać z powyższego opisu, treść ustawy polskiej dotyczy przede 

wszystkim zapobiegania przemocy w rodzinie oraz procedur reagowania  
w przypadku jej wystąpienia.

Chińska ustawa sprawia wrażenie mniej precyzyjnej. Opisane w art. 5, 
w rozdziale I działania w zakresie walki z przemocą domową skupiają się głów-
nie na jej zapobieganiu, edukowaniu o niej, resocjalizacji i karaniu sprawców. 
Działania te powinny uszanować rzeczywistą wolę ofiary i chronić jej prywat-
ność. W myśl ustawy, szczególną ochronę przyznaje się nieletnim, osobom 
w podeszłym wieku, poważnie chorym, niepełnosprawnym, a także kobietom 
w ciąży i karmiącym. 

W rozdziale II. Podjęto tematykę zapobiegania przemocy w rodzinie. 
Ustawa zobowiązuje instytucje rządowe na poziomie powiatowym i wyższym, 

21 Art. 9b https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-prze 
mocy-w-rodzinie-17219697 [01.03.2021].
22 Ibidem.
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organy prawne, organizacje oraz ugrupowania cywilne, komitety mieszkań-
ców, komitety wiejskie, oraz instytucje biznesowe do przeciwstawiania się 
przemocy domowej. Rząd natomiast jest zobowiązany do finansowania ich 
działań. Państwo, wg art. 6, zobowiązane jest do zwiększania świadomości 
obywateli na temat przemocy oraz promocji moralności w rodzinie23. 

Warto wspomnieć w tym miejscu, że ‘harmonia życia rodzinnego’ –  
家庭和谐 jiating hexie (art. 1) i ‘moralność życia rodzinnego’ – 家庭美德 
jiating meide (art. 6), wraz z ładem społecznym – określenia, które nie wy-
stępują w polskiej Ustawie – to bardzo istotne pojęcia w tradycji filozoficznej  
i kulturowej Chińczyków. Inne istotne wartości to ‘oparte na równości, har-
monijne, cywilizowane relacje rodzinne’ – 平等，和睦，文明的家庭关系 
pingdeng, hemu, wenming de jiating guanxi (art. 3). 

Ludowe organizacje mediacyjne powinny przeprowadzać mediacje  
w sporach rodzinnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapobie-
gania i zmniejszenia występowania przemocy domowej (art. 10). W przypad-
ku wykrycia, że w rodzinie pracownika danej jednostki występuje przemoc 
domowa, jednostka jest zobowiązana udzielić pouczenia i powinna pełnić rolę 
mediatora, dążąc do rozwiązania konfliktu (art. 11). Opiekunowie osób ma-
łoletnich powinni wychowywać i edukować według ogólnie przyjętych me-
tod wychowawczych, sprawować obowiązki wychowawcze zgodnie z prawem  
i nie mogą stosować przemocy domowej (art. 12). 

Kolejny rozdział chińskiej Ustawy dotyczy postępowania w przypadku 
przemocy domowej. Ofiara przemocy domowej, jej prawny przedstawiciel lub 
bliski krewny może zwrócić się z prośbą o pomoc, zgłoszeniem lub oskarże-
niem do: miejsca pracy, rady mieszkańców, rady wsi, federacji kobiet24 lub in-
nej jednostki. Dana jednostka, otrzymawszy prośbę o pomoc, zgłoszenie bądź 
oskarżenie związane z przemocą domową, powinna udzielić pomocy i zająć się 
sprawą (art. 13). Jeśli jakaś jednostka organizacyjna albo osoba prywatna za-
uważy, że jakiś akt przemocy domowej ma miejsce, to ma prawo niezwłocznie 
powstrzymać sprawcę25. Jeśli jakaś jednostka – szkoła, przedszkole, jednostka 
ochrony zdrowia (placówka medyczna), rada mieszkańców, rada wsi, ośrodek 
usług społecznych, ośrodek pomocy społecznej – lub jej pracownik zauważy 
podczas pracy, że osoba pozbawiona zdolności cywilnoprawnych lub osoba  

23 Art. 6, Ustawa ChRL o przeciwdziałaniu przemocy domowej z 27.12.2015 r., http://
www.gov.cn/zhengce/2015-12/28/content_5029898.htm, [01.03.2021].
24 妇女联合会 Funu Lianhe Hui, skrót od 中华全国妇女联合会 Zhongha Quanguo 
Funu Lianhe Hui – Ogólnochińśka Federacja Kobiet. 
25 Art. 13, Ustawa ChRL o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 27.12.2015 r., 
http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/28/content_5029898.htm, [01.03.2021].
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z ograniczonymi zdolnościami cywilnoprawnymi jest prawdopodobnie ofiarą 
przemocy, niezwłocznie zgłosić sprawę do organów bezpieczeństwa publicz-
nego (art. 14). 

W myśl art. 15, po otrzymaniu zgłoszenia o przemocy domowej orga-
ny bezpieczeństwa niezwłocznie powinny wysłać policję na miejsce zdarzenia, 
aby powstrzymać przemoc. Policja przeprowadza także dochodzenie, zbiera 
dowody i przygotowuje raport obrażeń otrzymanych w wyniku przemocy 
domowej. Wg art. 17, organy bezpieczeństwa publicznego są zobowiąza-
ne aby wysłać pisemne ostrzeżenie do sprawcy przemocy, pokrzywdzonego 
oraz zawiadomienia lokalnego Komitetu mieszkańców i Komitetu wiejskie-
go. Komitet mieszkańców i Komitet wiejski powinny przesłuchać sprawcę  
i pokrzywdzonego, którzy otrzymali ostrzeżenie od Organów bezpieczeństwa 
publicznego, a także zadbać o to, by więcej nie dochodziło do popełniania 
przemocy domowej.

Odpowiedni sąd ludowy, rozpatruje sprawę dotycząca przemocy domo-
wej na podstawie akt policyjnych lub organów bezpieczeństwa, upomnień 
sprawcy i badań lekarskich identyfikujących obrażenia ciała ofiary26. Jeśli opie-
kun osoby nieletniej dopuszcza się przemocy względem niej, sąd może pozba-
wić opiekuna praw do opieki nad nieletnim oraz wyznaczyć dla niego nowego 
opiekuna. Były opiekun, który dopuścił się przemocy domowej, nadal jest 
zobowiązany do poniesienia kosztów utrzymania i wszelkich wydatków osoby 
nieletniej, pomimo utraty praw do opieki27. Związki zawodowe, Liga Mło-
dzieży Komunistycznej28, Federacja Osób Niepełnosprawnych29, Federacja 
Kobiet, komitety mieszkańców30 etc. powinny zorganizować dla osoby, która 
dopuściła się przemocy domowej, szkoleń resocjalizacyjnych. Natomiast jeśli 
wymaga tego sytuacja, dla sprawcy czynu jak i osoby pokrzywdzonej zorgani-
zować środki pomocy psychologicznej.

Rozdział IV chińskiej Ustawy dotyczy ochrony bezpieczeństwa osobiste-
go31. Osoba dotknięta przemocą domową lub na nią narażona, występująca do 
sądu ludowego o ochronę bezpieczeństwa osobistego, powinna zostać wysłu-
chana. Osoba nieposiadająca lub o ograniczonej zdolności cywilnej, zmuszana 

26 Art. 20,ibidem. 
27 Art. 21, ibidem. 
28 共产主义青年团 Gongchan Zhuyi Qingniantuan, skrót od 中国共产主义青年团 
Zhongguo Gongchan Zhuyi Qingniantuan – Chińska Liga Młodzieży Komunistycznej.
29 残疾人联合会 Canjiren Lianhe Hui, skrót od 中国残疾人联合会 Zhongguo Can-
jiren Lianhe Hui, Chińska Federacja Osób Niepełnosprawnych.
30 居民委员会 Jumin Weiyuan Hui.
31 Rozdział IV, Ustawa ChRL o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 27.12.2015 r., 
http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/28/content_5029898.htm, [01.03.2021].
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bądź  zastraszana, nie będąca w stanie wystąpić o ochronę bezpieczeństwa 
osobistego, może ubiegać się o pomoc ze strony najbliższych krewnych, orga-
nów bezpieczeństwa,   publicznego, Federacji Kobiet, komitetów osiedlowych 
i wiejskich (art. 23). 

Aby ubiegać się o ochronę bezpieczeństwa osobistego osoba powinna 
wystąpić o to w formie pisemnej; jednakże jeśli wystąpią problemy z formą 
pisemną, można to również zrobić ustnie, a wypowiedź powinna zostać spi-
sana przez sąd ludowy (art. 24). Można składać wnioski o ochronę osobistą.  
We wniosku należy podać osobę, która jest sprawcą przemocy w rodzinie,  
a także określić, o co się wnioskuje. Może on zostać złożony w sytuacji, gdy 
przemoc domowa ma miejsce lub zachodzą przesłanki do przypuszczenia, 
że występuje zagrożenie przemocą domową (art. 27). Sąd ludowy w ciągu  
72 godzin od otrzymania wniosku ma zapewnić jednostce ochronę lub odrzu-
cić wniosek. W sytuacjach wymagających szybszej reakcji sąd ma obowiązek 
udzielić odpowiedzi w ciągu 24 godzin. 

Nakaz ochrony bezpieczeństwa może zawierać w sobie następujące środ-
ki: zakaz stosowania przemocy w rodzinie, zakaz zakłócania spokoju, zbliżania 
się i naruszania przestrzeni osobistej wnioskodawcy i jego krewnych, nakaz 
opuszczenia miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz inne środki ochrony 
bezpieczeństwa wnioskodawcy (art. 29). Okres ważności nakazu ochrony bez-
pieczeństwa nie może przekraczać sześciu miesięcy od jego wydania. Przed 
datą wygaśnięcia nakazu sąd ludowy może, na wniosek wnioskodawcy, anulo-
wać nakaz, zmienić lub przedłużyć (art. 30).

Rozdział V Ustawy dotyczy odpowiedzialności prawnej32. Według niego, 
osoba, która dopuściła się przemocy w rodzinie i jej zachowanie naruszyło 
porządek publiczny, podlega karze zgodnie z obowiązującym prawem karnym 
dotyczącym bezpieczeństwa publicznego. W przypadku, gdy stwierdzono po-
pełnienie przestępstwa, przeprowadzić należy dochodzenie w celu określenia 
stopnia odpowiedzialności pozwanego (art. 33). Jeśli sprawca narusza wytycz-
ne nakazu ochrony  bezpieczeństwa osobistego i czyn ten spełnia przesłanki 
przestępstwa, wobec podejrzanego wszczyna się postępowanie zgodnie z usta-
wą. Jeżeli czyn nie jest przestępstwem, sąd ludowy wydaje upomnienie i może 
nałożyć na oskarżonego grzywnę nie wyższą niż 1000 juanów i karę aresztu na 
nie więcej niż 15 dni w zależności od powagi okoliczności (art. 34).

32 Rozdział V, Ustawa ChRL o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 27.12.2015 r., 
http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/28/content_5029898.htm, [01.03.2021].
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Jeśli szkoła, przedszkole, instytucja medyczna, komitet mieszkańców 
osiedla lub wsi, instytucja usług socjalnych, agencja zarządzania pomocą, 
agencja opieki społecznej oraz pracownicy powyższych placówek nie zgłoszą 
przypadku pogwałcenia niniejszej ustawy do organu bezpieczeństwa w zgo-
dzie z artykułem 14. niniejszej ustawy i w związku z tym nastąpią poważne 
konsekwencje, odpowiednia instytucja na wyższym szczeblu lub sama jed-
nostka jest odpowiedzialna za ukaranie zgodnie z obowiązującym prawem 
osoby bezpośrednio odpowiedzialnej, która obejmuje stanowisko kierownicze 
oraz innych bezpośrednio odpowiedzialnych osób (art. 35).

Każdy pracownik państwowy odpowiedzialny za zwalczanie przemo-
cy domowej, który dopuści się zaniedbania swoich obowiązków, nadużyje 
swojej władzy lub wykorzysta ją dla własnego zysku  podlega karze zgodnie  
z obowiązującym prawem; jeśli zostało popełnione przestępstwo, zostaje prze-
prowadzone dochodzenie w celu ustalenia stopnia odpowiedzialności karnej 
(art. 36).

Zakończenie

W Polsce w 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja „10 lat 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -  historia, doświadczenia, 
wyzwania”. Podkreślano, że ważnym aspektem jest nie tylko zdefiniowanie 
pojęcia przemocy domowej, lecz także zmiana podejścia do tego problemu, 
zmiana świadomości obywateli. W ustawie od samego początku zakładano, że 
nie tylko zabezpiecza się osoby doświadczające przemocy, ale też oddziałuje 
na sprawców, żeby po czasie pracy z rodziną przywrócić w niej prawidłowe 
relacje33. 

Ustawa chińska przyniosła wiele rezultatów, jednak nadal istnieje po-
trzeba kontynuowania badań w tej kwestii i udoskonalania ustawodawstwa. 
Oprócz poszerzania zakresu kompetencji policji, poprawy systemu zgłaszania 
przemocy i udowadniania poniesionych uszczerbków, a także poprawy współ-
pracy międzyinstytucjonalnej, należy również poprawić definicję przemocy 
domowej i włączyć do niej np. przemoc seksualną. Ofiary, które doświadczają 
urazów psychicznych i fizycznych, często nie są w stanie tego udokumento-
wać. Również świadkowie przemocy wobec dzieci często unikają zgłaszania 
jej odpowiednim organom, ze względu na więzi łączące ich z rodzicami dzieci.  
 

33 https://www.gov.pl/web/rodzina/10-lat-ustawy-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w- 
rodzinie [01.03.2021].
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Poprawy wymaga również poziom organizacyjny placówek opiekuńczych dla 
dzieci narażonych na przemoc domową34. 

Kolejną kwestią jest współpraca na poziomie międzynarodowym.  
W przypadku stosunków polsko-chińskich, osoby pochodzące z ChRL, które 
mieszkają w Polsce i doświadczają różnego rodzaju przemocy ze strony współ-
małżonka lub jego rodziny35, a nie posługują się językiem polskim, mają ogra-
niczone możliwości szukania pomocy. Zwłaszcza, jeśli zamieszkują niewiel-
kie miejscowości, gdzie pomoc tłumaczy przysięgłych języka chińskiego jest 
utrudniona. Nawet, jeśli dojdzie do śledztwa prowadzonego przez policję czy 
prokuraturę, ofiara przemocy jest zmuszona do zeznawania w specyficznych 
warunkach, dzielenia się swoim intymnym doświadczeniem z tłumaczem, 
często też w toku postępowania może dojść do wycofania złożonych zeznań, 
co czyni organy ścigania bezczynnymi. W trudnej sytuacji są także narażo-
ne na przemoc dzieci mieszanych par. Niezbędna jest zatem dalsza promocja 
wiedzy i świadomości dotyczącej przemocy i możliwości zgłaszania jej, a także 
mówienie o aspekcie wychowawczym w stosunku do sprawcy, który może 
czuć się bezkarny. Warto przemyśleć usprawnienie procedur na poziomie 
międzynarodowym, współpracę rządu polskiego z rządem chińskim, utworze-
nie specjalnej struktury służącej delikatnemu, lecz stanowczemu działaniu na 
rzecz pomocy pokrzywdzonym. W jej skład powinny wejść, poza prawnikami 
i specjalistami od przemocy, również tłumacze i eksperci od kultury chińskiej 
obu płci, działający w wielu rejonach Polski. Z pewnością przyczyniłoby się to 
do poprawy sytuacji ofiar przemocy domowej. 
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9 Artykuł konstytucji Japonii 
– historia zastosowania

Początek – okupacja Japonii

Druga wojna światowa zakończyła się 2 września 1945 roku podpisa-
niem przez Japonię aktu bezwarunkowej kapitulacji. Do podpisania doku-
mentu doszło na pokładzie pancernika USS Missouri. Japonia postawiona 
przed widmem głodu, użyciem broni atomowej oraz zagrożeniem sowieckiej 
inwazji poddała się, ostatecznie kończąc największy konflikt w dziejach ludz-
kości.2 Przed siłami zwycięzców pojawiło się nowe zadanie, przekształcić Ja-
ponię z państwa totalitarnego, w którym cały naród miał być bezgranicznie 
posłuszny cesarzowi, w demokrację, gdzie rządzący mieli służyć i dbać o ludzi 
którzy ich wybrali.

Okupacja Japonii rozpoczęła się pod koniec sierpnia 1945 roku, tuż 
przed oficjalnym podpisaniem aktu kapitulacji. Należy wspomnieć że okupa-
cja była w teorii przedsięwzięciem czterech państw – Stanów Zjednoczonych, 
Chin, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego, w praktyce Chiny i Związek 
Sowiecki nie brały w niej udziału, a Wielka Brytania tylko w ograniczonym 
stopniu, przerzucając prawie cały ciężar administracji nad pokonaną Japonią 
na siły amerykańskie. Głównodowodzącym wojskami okupacyjnymi został 
amerykański generał Douglas MacArthur, przed którym postawiono trudne 
zadanie odbudowy Japonii i przemienienia jej w sojusznika.3

Głównymi hasłami okupacji była demilitaryzacja i demokratyzacja Japo-
nii. Rozbrojenie Japonii polegało na rozwiązaniu sił wojskowych oraz tajnej 

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2 A. Gordon ., Nowożytna historia Japonii – Od czasów Tokugawów do współczesności, 
tłum. Merklejn, I., Warszawa, 2010, s. 307.
3 K.G. Henshall, Historia Japonii, tłum. K. Wiśniewska, Warszawa, 2011, s.168.
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policji, osądzeniu zbrodniarzy wojennych i wysoko postawionych oficjeli 
oraz biznesmenów wspierających japoński wysiłek wojskowy. Drugie hasło,  
demokratyzacja miała za zadanie powstrzymać ponowny rozrost militaryzmu 
w Japonii, który według opinii amerykańskiej zdominował japońską polity-
kę przez biedę, tyranię oraz brak pluralizmu.4 W celu spełnienia tego postu-
latu zaczęto promować wolność słowa, dano kobietom prawo do biernego  
i czynnego uczestnictwa w wyborach oraz zezwolono na działanie związków 
zawodowych. Oprócz reform politycznych wprowadzano też zmiany gospo-
darcze, takie jak reforma rolna pozwalająca na wykup ziemi przez rolników. 
Zwiększenie produkcji rolnej było w tym momencie kluczowe dla polepszenia 
losu Japonii, dotkniętej głodem w wyniku działań wojennych.5 

Pacyfistyczna konstytucja

Największym krokiem w stronę demokratycznej Japonii było uchwalenie 
nowej konstytucji, przygotowanej w 1946 roku i ratyfikowanej w 1947 roku. 
Najważniejszymi postanowieniami, poza zagwarantowaniem podstawowych 
praw człowieka takich jak prawo do edukacji, do godnego życia, do pracy czy 
zakazem dyskryminacji, było zniesienie boskości cesarza oraz słynny artykuł 9, 
który brzmi następująco6 :

Naród japoński, szczerze dążąc do międzynarodowego pokoju, opar-
tego o sprawiedliwość i ład, na zawsze wyrzeka się wojny jako suwe-
rennego prawa narodu, a także użycia siły w rozwiązywaniu międzyna-
rodowych problemów. Celem wypełnienia powyższych założeń nigdy 
nie będą utrzymywane siły zbrojne lądowe, morskie i lotnicze ani jaki-
kolwiek inny potencjał wojenny. Prawo do prowadzenia wojny przez 
państwo nie będzie uznane.

Artykuł ten w sposób szczegółowy i jednoznaczny rozbrajał Japonię, 
zakazując utworzenia jakichkolwiek sił militarnych, które mogły posiadać 
potencjał do uczestnictwa w hipotetycznym konflikcie. Problemem obrony 
Japonii miała zająć się amerykańska armia, niestety rzeczywistość miała dość 
szybko zweryfikować na jak daleki idealizm może sobie pozwolić Japonia.

W 1946 roku w Chinach odżyła wojna domowa między Kuomintan-
giem, pod przewodnictwem Chiang Kai-sheka, a Komunistyczną Partią Chin, 

4 A. Gordon, Nowożytna historia Japonii…, op.cit. s. 316.
5 Ibidem, s. 313.
6 K.G. Henshall, Historia Japonii…, op.cit. s.171.
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pod wodzą Mao Zedonga. Wyniszczeni przez wojnę z Japonią nacjonaliści 
ostatecznie przegrali walkę o władzę nad Chinami i musieli ewakuować się 
na odzyskany w 1945 roku Tajwan.7 Krótko po zwycięstwie komunistów  
w Chinach wybuchł kolejny konflikt, tym razem w bliskiej Japonii Korei.

Początki JSDF

Triumf Mao został przyjęty na świecie z dużą dozą niedowierzania, za-
równo na zachodzie jak i na wschodzie. Najgorszy scenariusz jaki zakładano 
w przypadku zwycięstwa KPCh to podział na Chiny nacjonalistyczne i komu-
nistyczne, a nie zredukowanie terytorium Republiki Chińskiej do Tajwanu  
i kilku okolicznych wysepek. Impet zwycięstwa w Kraju Środka oraz szok jaki 
wywołało (szczególnie na zachodzie), pragnął wykorzystać Kim Ir Sen, ataku-
jąc w 1950 roku Republikę Korei i w kilka miesięcy opanowując prawie cały 
półwysep. W obliczu przejęcia władzy przez komunistów w kolejnym kraju, 
Stany Zjednoczone postanowiły zainterweniować. Najbliżej obszaru konflik-
tu znajdowały się wojska okupujące Japonię, które jak najszybciej przerzuco-
no na teren walk. Pozostawiało to Japonię bez jakichkolwiek sił odpowiedzial-
nych za utrzymanie porządku i odparcie potencjalnej inwazji ze strony państw 
komunistycznych.8

W odpowiedzi na potencjalne zagrożenie generał MacArthur zezwolił 
na utworzenie Narodowej Rezerwy Policji, w celu utrzymania porządku na 
wyspach.9 

Mimo swojej nazwy, policja oprócz swoich podstawowych funkcji, peł-
niła też rolę sił quasi-militarnych. Było to pierwsze naruszenie artykułu 9, 
które wraz z przemówieniem generała MacArthura, że artykuł nie może być 
interpretowany jako pozbawienie Japonii naturalnego prawa do obrony przed 
agresją, stało się precedensem do rozwoju japońskich sił wojskowych.10 Na 
początku NPR posiadała 75 tysięcy członków i wyposażona była w sprzęt 
amerykański. W momencie zakończenia okupacji w 1952 roku organizacja 
została przemianowana na Narodowe Siły Obronne, a jej personel powięk-
szył się do 110 tysięcy etatów.11 Dwa lata później, w 1954 roku utworzono 

7 J. Polit, Chiny 1946-1949, Warszawa, 2010, s. 287.
8 Kazumi Kuzuhara, The Korean War and The National Police Reserve of Japan: Impact 
of the US Army’s Far East Command on Japan’s Defense Capability, NIDS Security Studies, 
2006, s.95
9 Ken-ichi Arakawa, The Cold War and the Foundation of the Japanese Self- 
Defense Force, “Army History”, 1997, s. 10.
10 Ken-ichi Arakawa, The Cold War…, op.cit., s.11.
11 Kazumi Kuzuhara, The Korean War…, op.cit., s. 108.
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znaną nam do dziś quasi-armię Japonii, znaną jako Japońskie Siły Samoobro-
ny (JSDF – Japan Self-Defense Force). Istnienie japońskich sił wojskowych 
stało się faktem.

JSDF a Konstytucja Japonii

Od początku swojego istnienia istotnym problemem Japońskich Sił Sa-
moobrony, było ich miejsce w strukturze państwa. Według oryginalnej inter-
pretacji artykułu 9, sugerowanej nawet przez japońskiego premiera Shigeru 
Yoshidę, Japonia nie powinna mieć żadnych sił zdolnych do jakichkolwiek 
działań militarnych.12 Tymczasem Japonia posiada takie siły, ponadto JSDF 
jest obecnie jedną z najmocniejszych sił wojskowych na świecie, ustępując 
tylko Stanom Zjednoczonym, Rosji, Chinom i Indiom, a wyprzedza takie 
państwa jak Korea Południowa, Francja i Wielką Brytania.13

Z pomocą przychodzą tzw. interpretacje, które naginają rozumienie ar-
tykułu 9. Praktyka rozpoczęta już w 1950 roku przez Douglasa MacArthu-
ra, pozwala ominąć twarde ograniczenia nałożone przez ustawę zasadniczą.14 
Warto zauważyć że jest to próba podciągnięcia działań JSDF pod zgodne  
z prawem, w przeciwieństwie do praktyki stosowanej przez Niemcy po pierw-
szej wojnie światowej. W przypadku Republiki Weimarskiej wszystkie ogra-
niczenia związane z traktatem wersalskim nałożone na Reichswehrę po prostu 
łamano i tuszowano za pomocą kreatywnej księgowości, a szkolenia z użyciem 
niedozwolonej broni, takiej jak czołgi i samoloty przeprowadzano na terenie 
Związku Sowieckiego.15

Interpretacja z 1950 roku, skupiona na prawie do obrony przed agre-
sją, zezwoliła na utworzenie Narodowej Rezerwy Policji, przekształconej na-
stępnie w Japońskie Siły Samoobrony. Dodatkową ideą tej interpretacji było 
zezwolenie na utworzenie i korzystanie z baz na terenie Japonii przez armię 
amerykańską, szczególnie ważne w świetle podpisanego w 1951 roku Trak-
tatu Obronnego między Japonią a Stanami Zjednoczonymi.16 W 1957 roku  
Japonia wytyczyła drogę do przyszłej kooperacji z siłami ONZ oraz rozbudowy 

12 Ken-ichi Arakawa, The Cold War…, op.cit. s. 11
13 2021 Military Strength Ranking, Global Firepower, https://www.globalfirepower.
com/countries-listing.php (dostęp 19.06.2021).
14 Ken-ichi Arakawa, The Cold War…, op.cit., s. 11.
15 I. Johnson, Sowing The Wind: The First Soviet-German Military Pact And The Origins 
Of World War Ii, War on the rocks, https://warontherocks.com/2016/06/sowing-the-wind-
the-first-soviet-german-military-pact-and-the-origins-of-world-war-ii/, (dostęp 19.06.2021).
16 Columbia University, Article 9 and the U.S.-Japan Security Treaty, http://afe.easia.
columbia.edu/special/japan_1950_usjapan.htm (dostęp 19.06.2021)
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własnych wojsk, przedstawiając Podstawową Politykę Obrony Narodowej, 
której treść brzmiała następująco:17 

(1) Wsparcie aktywności Organizacji Narodów Zjednoczonych i promo-
wanie współpracy międzynarodowej, celem zapewnienia pokoju na świe-
cie. (2) Zabezpieczenie wsparcia społecznego i wzmożenie patriotyzmu,  
w celu zapewnienia solidnej podstawy bezpieczeństwa Japonii. (3) Roz-
wój efektywnych zdolności wojskowych potrzebnych do obrony kraju, przy 
uwzględnieniu dostępnych zasobów i sytuacji wewnętrznej. (4) Odeprzeć 
zewnętrzną agresję w zgodzie z traktatami obronnymi między Japonią  
a Stanami Zjednoczonymi oraz wsparcie roli Organizacji Narodów Zjed-
noczonych w zapobieganiu przyszłych konfliktów

9 artykuł a zimna wojna

Dalsze zbrojenie Japońskich Sił Samoobrony wynikało z rzeczywistości 
w jakiej znalazła się Japonia – w latach pięćdziesiątych bardzo wyraźnie roz-
rysował się podział świata między ZSRS, a USA. Rozpoczęła się zimna wojna 
między dwoma obozami, a Japonia czy tego chciała, czy nie, znalazła się po 
stronie amerykańskiej, w pobliżu dwóch wrogich mocarstw, Chin i Związ-
ku Sowieckiego. Artykuł z 1980 roku pokazuje obawy Japończyków, przede 
wszystkim w przypadku działań morskich – Związek Sowiecki momencie 
pisania artykułu oddelegował na Pacyfik ponad 700 statków, w tym łodzie 
podwodne z napędem jądrowym.18 

W przypadku konfliktu między USA a ZSRS, Japonia jako sojusznik Sta-
nów Zjednoczonych musiała się przygotować na możliwość sowieckich dzia-
łań w regionie, szczególnie potencjalnych ataków na statki i blokady morskiej. 
Innym zagrożeniem był potencjalny konflikt w Korei i możliwość przejęcia 
przez komunistów kontroli nad całym półwyspem i zagrożenia przez to wysp 
Japońskich. W potencjalnym konflikcie między Republiką Korei, a Koreań-
ską Republiką Ludowo-Demokratyczną pojawił się kolejny problem związany 
z artykułem 9 – jak Japonia powinna się zachować jako państwo niezaanga-
żowane w konflikt, w przypadku internowania jednostek walczących stron.19

17 Ken-ichi Arakawa, The Cold War…, op.cit. s.15.
18 Tomohisa Sakanaka, Military Threats and Japan's Defense Capability, Asian Survey, 
1980, s .766, 769.
19 Ibidem, s. 768.
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Obecne zadania JSDF

Upadek ZSRS w 1991 roku, a wraz z nim koniec zimnej wojny wyeli-
minował jedno z zagrożeń bezpieczeństwa Japonii, oczywiście dzisiaj nowym 
przeciwnikiem są Chiny, które w ostatnich latach rozwinęły swoją marynar-
kę.20 Od 1992 roku Japonia rozpoczęła zagraniczne zaangażowanie swoich 
wojsk, poprzez podpisanie Ustawy o wspieraniu utrzymywania pokoju przez 
ONZ. Przyjęta ustawa zezwoliła siłom JSDF na uczestnictwo w misjach ONZ 
w ramach wsparcia bez aktywnego udziału w walkach, jak np. pomoc medycz-
na, logistyka czy utrzymywanie porządku.21 Japońscy żołnierze uczestniczyli  
w misjach pokojowych m.in. w Kambodży, Mozambiku, Timorze Wschod-
nim, a także w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. 

Poza misjami pokojowymi siły JSDF używane są do pomocy ludności 
obszarów objętych klęskami żywiołowymi. Wsparcie skupia się głównie na 
odbudowie szlaków komunikacyjnych, takich jak mosty i drogi, dostawie za-
opatrzenia i pomocy medycznej dla poszkodowanych. Do państw dotknię-
tych klęskami żywiołowymi i objętych pomocą japońskich sił należą m.in. 
Indonezja, Pakistan, Nepal czy Haiti.22

Najpoważniejszym i najbardziej kontrowersyjnym zaangażowaniem Ja-
pońskich Sił Samoobrony było wysłanie w 2004 roku kontyngentu do Ira-
ku. Wysłani japońscy żołnierze byli pod ciągłym zagrożeniem ataku ze strony 
zwolenników Saddama Husajna, mimo rozmieszczenia w „bezpiecznych” stre-
fach i niebojowego charakteru ich misji.23 Według raportów Sił Samoobrony  
w okolicach stacjonowania Japończyków dochodziło do ataków, w tym 
ostrzału rakietowego.

9 artykuł dzisiaj

Wraz z zaangażowaniem sił japońskich poza granicami kraju podnoszo-
na zostaje kwestia 9 artykułu konstytucji. Nawet niebojowe zaangażowanie 

20 R. O’Rourke, China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabili-
ties—Background and Issues for Congress, Congressional Research Service, 2021, s. 2.
21 Japan Joins UN Peacekeeping Operations, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 
2005, https://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/pamph2005.html, (dostęp 20.06.2021).
22 Two Decades of International Cooperation: A Look Back on 20 Years of SDF  
Activities Abroad, Japan Defense Focus, 2011, https://web.archive.org/web/20180327211 
942; http://www.mod.go.jp/e/jdf/no24/specialfeature01.html, (dostęp 20.06.2021).
23 Kato Masaya, SDF logs cast doubt over legality of Japan's Iraq mission, Nikkei Asia, 
2018, https://asia.nikkei.com/Politics/SDF-logs-cast-doubt-over-legality-of-Japan-s-Iraq-mis 
sion, (dostęp 20.06.2021).
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żołnierzy japońskich przez charakter pola walki powoduje kontrowersje.  
W kraju trwa debata nad zmianą konstytucji i wykreśleniem lub zmianą treści 
artykułu 9, tak by odpowiadał współczesnym potrzebom Japonii. Nastroje 
opinii publicznej są podzielone, połowa Japończyków popiera potencjalną 
zmianę, połowa jest przeciwko.24 Partia Liberalno-Demokratyczna, najwięk-
sza i najdłużej rządząca partia w Japonii od lat proponuje rewizję artykułu, 
niestety nigdy nie posiadała w japońskim parlamencie większości wymaganej 
do zmiany konstytucji.25

W 2014 roku japoński parlament przyjął nowe ustawy reinterpretujące 
artykuł 9 konstytucji. W myśl nowych zasad, Japonia ma prawo do zbrojnej 
obrony swoich sojuszników, w tym ochrony sprzymierzonych statków, za-
pewnienia bezpieczeństwa z użyciem broni podczas misji pokojowych ONZ 
oraz zestrzelenia rakiet balistycznych wymierzonych w siły sprzymierzeńca.26 
Nowe prawo uchwalono w myśl zasady, że osłabienie sprzymierzeńca Japonii 
wpłynie negatywnie na japońską zdolność obrony, co zezwala jej na interwen-
cję w celu obrony jego sił.

Podsumowanie

Japonia od początku istnienia konstytucji trapiona jest przez nieszczęsny 
9 artykuł. Jego dosłowna interpretacja pozbawiłaby kraj jakiejkolwiek możli-
wości przeciwdziałania agresji, co z perspektywy państwa jest niedopuszczal-
ne. Japońskie Siły Samoobrony, powstałe na początku jako siły porządkowe,  
są dzisiaj armią w każdym znaczeniu tego słowa, poza nazwą, która ma suge-
rować zdolność ich użycia tylko na terytorium wysp. Niestety polityka mię-
dzynarodowa coraz bardziej wymaga od Japonii aktywnego zaangażowania 
swojego wojska, wbrew postanowieniom 9 artykułu. Problem zniesienia, bądź 
zmiany felernego paragrafu do dziś nie jest rozwiązany, głównie przez nastrój 
japońskiego społeczeństwa, które chce uniknąć tragedii wojny, pamiętając 
skutki japońskich planów podboju Azji. Jedyną odpowiedzią możliwą dla rzą-
du japońskiego jest reinterpretacja artykułu 9, naginająca jego pierwotne zna-
czenie, ale też dająca argument przeciwnikom w kraju i za granicą, że wszystkie 

24 E. Flores, The Japanese Constitutional Amendment: National Defense Or A Return 
To Japanese Militarism?, Harvard International Review, 2017, s. 12.
25 Itoh Mayumi, japanese constitutional revision: A Neo-liberal Proposal for Article 9 
in Comparative Perspective, Asian Survey, 2001, s. 311-312.
26 How Japan can use its military after policy change, Independent Record, 2014, 
https://archive.ph/20140707074233/http://helenair.com/news/world/asia/how-japan-can- 
use-its-military-after-policy-change/article_a9186edb-f943-5fee-8a05-f557d2a2d3cf.html, 
(dostęp 20.06.2021).
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działania wojskowe Japonii są tak naprawdę bezprawne. Czas pokaże czy  
Japonia kiedykolwiek pozbędzie się tego problematycznego ograniczenia.
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