
II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

DZIAŁ PRAWNICZY 

K. O p a ł e k , Prawo podmiotowe, PWN, Warszawa 1957, ss. 528. 

Niedawną publikację prof. dra Kazimierza Opałka otwierałem z ocze
kiwaniem, że znajdę w niej wywody jasne i nowe. Spodziewałem się 
bowiem, że pod wpływem obszernej dyskusji poznańskiej nad jego refe
ratem o normie prawnej i stosunku prawnym zmieni się zasadniczo spo
sób myślenia autora o zagadnieniach prawniczych. 

Niestety jego gruba książka o prawie podmiotowym jest dowodem, że 
zarzutów postawionych w owej dyskusji nie wziął sobie do serca i że 
nadal nie rozumie tego, że trzeba starać się, by poszczególne zdania wy
powiadane były dla wszystkich zrozumiałe; że powinny mieć sens jasny 
przez jasność zawartych w nich pojęć; że nawet jasnych i zrozumiałych 
twierdzeń trzeba dowodzić, bo czytelnik rzadko wierzy na słowo; że 
niejasnych twierdzeń żadnym zabiegiem nie można zbić w jeden spójny 
wywód, że pomieszanie kategoryj znaczeniowych rodzi natychmiast 
bezsens. 

Autor podjął swe nowe przedsięwzięcie naukowe, stwarzając zgoła 
nieprzekonująco pozór, że z wielkim nakładem erudycji wyważa drzwi, 
z dawna otwarte. Niebezpieczna to rzecz wkładać zbyt wielki wysiłek 
w pokonanie znikomego oporu: łatwo się przy tym upada. Że tak zwane 
prawa podmiotowe są po prostu pewnymi uprawnieniami to, zdaje się, 
samo przez się być jasne, gdy się dobrze zrozumie, czym jest jedno i drugie. 
Ale autor i tu przekonał czytelnika raczej o tym, że tego właśnie nie ro
zumie. Z możliwie jak największą cierpliwością postaram się raz jeszcze 
przekonać o tym autora: czytelnik sam to łatwo spostrzeże. 

Gruba książka autora dzieli się na dwie części, z wyraźnym narusze
niem właściwej proporcji. Stawiając sobie, jak należy się domyślać z wy
powiedzi, pewne zadanie konstrukcyjne, autor tej własnej analizie i kon
strukcji poświęca zaledwie trzecią część całego tomu, krytyce zaś cudzych 
poglądów oddaje długi początek książki. Dysproporcja ta mnie zresztą 
nie dziwi: niejeden autor ociąga się tak długo, jak tylko może, z wypo
wiedzeniem własnych myśli, gdy ich ma niewiele albo nie ma wcale; 
zajmuje wówczas uwagę czytelnika raczej wykładem myśli cudzych, 
zrozumianych, albo i nie zrozumianych. 

Ten wykład myśli cudzych, burżuazyjnych, nasuwa jedną uwagę za
sadniczej natury, którą już wypowiedziałem swego czasu w dyskusji nad 
wspomnianym referatem: skoro autorzy burżuazyjni, poczynając od He¬ 
raklita, a kończąc na Kelsenie czy Poundzie, tylko udają, że wierzą w to. 
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co piszą, to chyba naprawdę nie należy się nimi zajmować w ogóle, 
a w każdym razie nie tak wyczerpująco, jak to czyni autor. 

Zwłaszcza że autor Prawa Podmiotowego ma jak najgorsze mniemanie 
o moralności ludzi, którzy piszą dzieła czy rozprawy o prawie i państwie. 
Po prostu nie wyobraża sobie, by myśląc o tych dwóch wielkich tworach 
cywilizacji, ktokolwiek mógł się powodować bezinteresowną ciekawością 
poznawczą, jaka prowadzi do tego radosnego stanu oglądania prawdy, 
które Arystoteles uważał za przeżycie, co przynosi maximum radości 
i niezamąconego niczym szczęścia. 

Zapewne takie przykłady jak Savignyego, Hegla czy Momsena i dłu
giego szeregu niemundurowej policji niemieckiego scjentyzmu wieku XIX 
i początku XX, potwierdzają tę smutną prawdę, że nawet wielkie umysły 
(nie mam tu na myśli bynajmniej Hegla, który był umysłem wielkim 
tylko przez swoją ciemność: „skonteinotatos") mogą się łączyć z maleń-
kim czy słabiutkim charakterem, służalczym i pochlebczym. Ale jeśli 
nawet autor nie może znaleźć przeciwargumentów w swojej introspekcji, 
niech sięgnie do życiorysów takich ludzi niezłomnych, jak Spinoza, czy 
tak wyniośle niezależnych jak Monteskiusz, czy tak głęboko przekona
nych o słuszności swej koncepcji, jak Petrażycki, a z pewnością dojdzie 
do sceptycznego, lecz nie agnostycznego na szczęście wniosku, że jedno
stronnie dobrane przykłady nie są podstawą, na której można budować 
prawdy ogólne. 

W swej książce autor niezachwianie wierzy w koniunkturalność 
wszelkich koncepcyj w teorii państwa i prawa; i na wszystkich pisarzy, 
o których rozprawia na pierwszych 347 stronicach, rozciąga jadowitą 
insynuację nieuczciwości intelektualnej. Toteż nawet notorycznym już 
nieboszczykom (a czyni właśnie przede wszystkim przegląd cieniów) nie 
skąpi słów lekceważenia, wzgardy, a nawet obelgi. Pisarzowi tak dba
łemu o intuicyjną jasność jak A. Reinbach, zarzuca „mętniactwo" 
[str. 50; w dalszym ciągu samą tylko liczbą będę wskazywał stronice 
tekstu], a gdzie indziej mówi wręcz o absurdach Reinacha [337]. Lekce
ważąco mówi o „wszędobylskich'' przeżyciach prawnych Petrażyckiego 
[62]; u Comte'a widzi tylko „mętne i bałamutne wywody, utrzymane 
w tonie proroka" [78]. A biedny Duguit aż „się ośmieszył" swymi „ude
rzająco płytkimi wywodami na temat indywidualizmu", tak niemiłego 
autorowi Prawa Podmiotowego [78—79]. 

Gdzie indziej znowu Koschembar-Łyskowski „odsłania swe karty" 
[82], zapewne brudne [domysł recenzenta]; a jego własne twierdzenia 
„dyskredytują w pełni jego teorię" [81], którą sobie „ukuł" [80]. Takim 
samym „kowalstwem teorii" zajmuje się wedle autora Ihering [233]. Łys¬ 
kowski sam odsłonił swoje karty; ale jak wiadomo członkom sądów kap
turowych, nie każdy podsądny czyni to bez oporu. Takiemu zatwardzia
łemu grzesznikowi jak Kelsen trzeba wbrew jego woli odsłaniać karty, 
jak to właśnie czyni autor [84—86]. A już zupełnie ogólnie, nagminnie, 
widzi autor u swoich prekursorów w teorii prawa podmiotowego „zmi-
styfikowaną apolityczność «bezstronności»" [171]. Tę mistyfikację upa
truje autor niemal u wszystkich pisarzy, o których mówi, wyraźnie tym 
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podkreślając, jak niskie im insynuuje intencje. Bo przecież z kontek
stów, wciąż się powtarzających, widać niewątpliwie, że według niego 
ci prekursorzy „przemalowują" [390] swe koncepcje dlatego, by dać 
pomoc imperializmowi i stworzyć drogi do jeszcze większego wyzysku 
człowieka przez człowieka. Zapomina tu autor, choć jest prawnikiem, 
że nie można bezkarnie pomawiać ludzi o czyny hańbiące, nie mając do
statecznych na to dowodów. 

Niełaskawy jest też autor na filozofię. Zarzuca jej, że opracowała 
pojęcie obowiązku, ale nie dała żadnych wytycznych, co się tyczy 
uprawnienia. Wprawdzie niektórzy „zaczynali lansować filozoficzne 
koncepcje na temat obowiązków w prawie, grzeszyli natomiast w teo
riach woli i interesu, gdy szło o pojęcie uprawnienia" [325]. Lansowali, 
a jednocześnie grzęźli. Nie dziw, że autor zawsze stawia w cudzysłowie 
słowo „ufilozoficznić". Cudzysłów ma tu być znakiem tej pejoratyw¬ 
ności, którą gdzie indziej autor Wkłada w takie słowa jak „lansować", 
„grzęznąć", „ukuć". 

Zdaje się jednak, że są to wszystko tylko artystyczne półśrodki, 
gdy chodzi o wyraz wzgardy dla omawianych pisarzy. Zdaje się, że 
adekwatnym, naprawdę soczystym określeniem dla wszystkiego tego. 
co „wyrabiali" ci bezwstydni mistyfikatorzy na przestrzeni dwóch 
tysięcy lat, byłoby słowo „bajdurzyć", tak trafnie i dosadnie użyte przez 
Andrzeja Januarowicza Wyszyńskiego w cytowanym u autora ustępie 
[356]. Lecz czyż warto trzysta z okładem stronic poświęcać na omawia
nie tego, co bajdurzyli płatni słudzy różnych cezarów i imperatorów? 

Skoro już mowa o słowach, to nie można brać autorowi za złe pew
nych zwrotów, nieprzystojnych w pracy naukowej. Niezręcznych wy
rażeń znajdzie czytelnik w Prawie Podmiotowym wiele. Tak oto na 
wszelkie sposoby odmienia autor „specyfikę" [349, 394 i wiele, wiele 
innych]; ma wątpliwości „odnośnie" czegoś, zamiast co do czegoś [16,444]; 
„zawęża" ujęcia [17]; nie ma żadnych skrupułów co do słowa „prawno¬ 
naturalny", którego używa w wielu miejscach [175, 209]; wypowiedź 
nazywa „wystąpieniem" od rosyjskiego „wystuplenje"; z rosyjska rów
nież mówi o „srogiej", zamiast o surowej represji [370], i o tym, że „nor
matywność charakteryzuje się szeregiem sprzeczności", zamiast powie
dzieć, że dla normatywności charakterystyczny jest szereg sprzeczności. 
„Zafiksowuje" tradycję [322], „stosuje podejście" [436]; używa słów, 
nie należących do słownika polskiego, jak „socjalno-bytowy" [206], jak 
„zapoznanie", w znaczeniu niemieckiego „Verkennung" [217], jak 
„zaistnienie" [259]. Nie czuje też autor, że nie można mówić „drugi 
kierunek mistyfikuje istniejącą rzeczywistość" [178], albo że „prawo 
obligacyjne faworyzuje moment roszczenia" [230]. Ale i tego wszyst
kiego nie można brać za złe autorowi, skoro stać go na zwroty tak 
swoiście ozdobne jak: „Z założenia konieczności współżycia rozumnych 
istot w społeczeństwie płynie wymóg zwężenia własnej wolności przez 
przyjęcie pojęcia możliwości wolności innych" [155]. 

Ostatnio przytoczone zdanie, to tylko kulminacja umiejętności pisar
skiej autora Prawa Podmiotowego. Próbki, podobne tej, znaleźć można 
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na każdej stronicy tego traktatu, często jeszcze bardziej niejasne i mniej 
zrozumiałe. Ale to już nie są właściwości estetyczne stylu, lecz kom
plikacje, związane z samym sposobem myślenia. Autor w ogóle nie 
czuje, że wiązaniem myśli tak ważnym w myśleniu ludzkim jest sto
sunek wynikania. Gdy przedstawia, przeważnie w zniekształceniu czy 
wręcz w karykaturze, cudze poglądy, to poprzestaje na tym, że kładzie 
jedno zdanie za drugim, nie siląc się nawet, żeby pokazać związek we
wnętrzny między nimi. A takich wywodów, spójnych logicznie, jakie 
nauka burżuazyjna nazywa dowodem, nie ma w Prawie Podmiotowym, 
nawet tam, gdzie należałoby przekonać czytelnika, że omawiana przez 
autora cudza koncepcja jest fałszywa. Tym bardziej, rzecz oczywista, 
nie czuje autor potrzeby dowodzić tez własnych: te w jego poczuciu 
niosą w sobie taki ładunek oczywistości, że autor się pod nim wręcz 
ugina. 

Myślę, że autorowi Prawa Podmiotowego zdarzało się czytać mono
grafie czy kompendia historii filozofii. W Polsce tak popularny jest 
wszak świetny podręcznik profesora Tatarkiewicza. Z takich dzieł 
historycznych mógłby autor wziąć dyrektywy co do tego, jak należy 
przedstawiać cudze poglądy. Rzeczą polemisty, tak samo jak rzeczą 
historyka myśli, jest przede wszystkim lojalnie i wnikliwie dotrzeć 
analizą do centralnych tez omawianego systemu myśli, sformułować je 
starannie, nieraz bardziej dobitnie i jasno, niż to uczynił twórca danej 
koncepcji, i dopiero w tym sformułowaniu poddać je gruntownej anali
zie. Tego nigdy nie czyni autor Prawa Podmiotowego. Nieudolnie stresz
cza jakąś koncepcję, nie zastanawiając się nad nią zbytnio, analizę zaś 
krytyczną i dowód fałszywości rozważanej tezy zastępuje jednym czy 
paroma zwrotami, które mają stwierdzić, że dany pisarz „bajdurzy" 
w interesie kapitalistycznego imperializmu. 

Nie mogę tu pokazać czytelnikowi tej metody autora, bo musiałbym 
żywcem przytoczyć jakiś fragment wielostronicowy z Prawa Podmio
towego, na co tu nie ma miejsca. Ale czytelnik łatwo może znaleźć na 
stronicy 229 i dalszych „ekspozycję" koncepcji Windscheida; na stro
nicy 233 i dalszych ekspozycję koncepcji Iheringa; albo na stronicy 
78 i dalszych ekspozycję koncepcji Duguita, którą się tak ośmieszył 
(czytelnikowi pozostawiam do wyjaśnienia tę moją amfibologię); albo 
i zwłaszcza relację poglądów Kelsena [84 i dalsze]. 

Nie tylko w przedstawieniu własnych myśli, lecz i w ekspozycji 
cudzych, autor nie troszczy się o sensowność swoich wypowiedzi. Nie 

ma on na przykład żadnego skrupułu, żeby powiedzieć, iż „prawo pod
miotowe znaczy tu tyle, co stosunek prawmy jako realizująca się w ży
ciu, względnie wchodząca w zastosowanie co do konkretnych przed
miotów norma prawna" [17]. Oczywista, nienawykły do takich enun¬ 
cjacyj czytelnik zapyta naiwnie, jak to być może, iżby norma prawna, 
to znaczy: pewne zdanie, mogła się zamienić w stosunek między dwiema 
osobami. Ta norma prawna, to prawdzimy „charakternik" w stylu 
pana Zagłoby: niby skromny zespół znaków, la tu potrafi wiązać, czasem 
nawet bardzo niedogodnie, dwie osoby jako stosunek prawny między 
nimi. Mówiąc słowami autora w nieco zmienionym porządku: „taki 
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pogląd o magiczno-mistycznych założeniach tego pojęcia służy dyskre
dytowaniu tego pojęcia" [98]. 

Autor zresztą wierzy w różne inne rzeczy, które nie dadzą się pojąć 
rozumem niby cuda. Jest dlań, na przykład, do pomyślenia, iżby prawo 
podmiotowe było elementem normy prawnej [18-20]. Nie mówi nam 
autor, co rozumie przez element; lecz jeśli rozumie to, co się rozumie 
potocznie, to znaczy: jakąś prostą część złożonej całości, to nie pojętą 
jest rzeczą, jak stosunek społeczny, który zachodzi między dwoma 
ludźmi, może być częścią zdania, choćby takiego, które go wyznacza, 
Bo przecież jakąś rzecz wyznaczać czy wskazywać na coś, to nie to 
samo, co tę rzecz zawierać. Drogowskaz, na przykład, wskazuje na 
miasto, widoczne na horyzoncie, ale jako mała tabliczka nie może go 
w sobie pomieścić. Nie można więc umiejscowiać prawa podmiotowego 
w normie prawnej, bo to po prostu niedorzeczność. 

A tymczasem taki punkt widzenia autor uważa za zrozumiały 
i uprawniony; przeciwstawienie zaś prawa jego działaniu uważa on za 
zawodne [257]; ale znowu w innym zdaniu, bardzo niejasnym, zdaje się 
uznawać to rozróżnienie [270]; coś zupełnie niezrozumiałego mówi o tym 
i na stronicy 304-305, który to ustęp warto przeczytać bardzo uważnie 
jako próbkę metody myślenia i wysławiania myśli. 

Sprawę elementów normy prawnej mają wyjaśniać jeszcze „krótkie 
wnioski" [342 i dalsze], w których między innymi się mówi, że „doktryna 
tradycyjna pozostała zlepkiem «faktyczności» i jakiejś niewyjaśnionej 
bliżej idealnej «normatywności», już to na modłę pozytywizmu prawni
czego ujętej w sposób beztreściowy, formalistyczny... już to na modłę 
doktryn prawnonaturalnych wyposażonej w absolutne, ponad czasowe 
treści" [343-4]. Doprawdy nie wiadomo, co jest lepsze, czy ujmować 
rzeczy w sposób beztreściowy, czy też na modłę doktryn o ponadczaso
wej treści. 

Do takich, zagadkowych w swej treści, wypowiedzi, autor nie do
daje żadnego komentarza. A czytelnik może przecież nie zrozumieć, co 
to jest „normatywność, umiejscowiająca się w świecie faktów" [344]. 
Chyba i dla samego autora rzecz ta nie jest jasna, skoro mówi, że 
„normatywność prawna charakteryzuje się zatem szeregiem sprzecz
ności w stosunku do aktualnej rzeczywistości społecznej" [394], z którą 
to wypowiedzią znów nie wiadomo, co począć. Chyba trzeba się zgodzić 
z autorem, że „rzeczywistość społeczna i jej zjawiska załamują się 
w charakterystyczny sposób, gdy są ujmowane prawnie", ale dodać 
trzeba: ujmowane przez niektórych prawoznawców [397]. 

O normie prawnej mówi autor jeszcze inne rzeczy niezrozumiałe. 
Tak, na przykład, w normie prawnej występuje czynnik woli [378]. 
„Występuje", to znaczy chyba: jest w niej samej, mieści się w niej jak 
mleko w szklance. Istotnie, na innym miejscu [349] mówi autor wyraź
nie, że „w normach postępowania zawiera się przede wszystkim dąż
ność do nadania . . . kierunku". Zaiste, pojemna jest według autora ta 
norma prawna: mieści w sobie przeżycia, jakie człowiek naiwny lokuje 
w świadomości, i stosunki prawne, jakie prosty, zdrowy, rozsądek tylko 
uzależnia od norm, lecz ich tam nie lokuje. 
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A dalej, w normie prawnej zachodzi jakiś „stan napięcia pomiędzy 
hipotezą (stan faktyczny, będący punktem wyjścia dla unormowania), 
a dyspozycją (postępowanie, na które w warunkach zrealizowania się 
hipotezy kierowana jest państwowa wola Masy panującej)" [383]. Jak 
widać, autor tnie czuje potrzeby, żeby rozróżniać między zdaniem a ozna
czonym przez nie stanem rzeczy, między słowami, na przykład, „gruszka 
leży na stole", a tą gruszką, co rzeczywiście jest na stole. Gdyby dla 
semantycznego eksperymentu autor spróbował zjeść zdanie o gruszce 
zamiast gruszki, to przekonałby się w sposób oczywisty, że taka sub
stytucja by mu się nie udała i nawet nie mógłby rozstrzygnąć, czy mu 
zdanie o gruszce smakuje. 

Tymczasem autora nie trapią te trudności; przeciwnie, między ową 
hipotezę a dyspozycję wstawia w normie „człon dopełniający w postaci 
zagrożenia przymusem państwowym". Nie umiem sobie wyobrazić, jak 
to zagrożenie może współmieścić się w normie ze stanami faktycznymi; 
i nie bardzo dokładnie rozumiem, co ma na myśli autor, mówiąc tu 
o zagrożeniu. Chyba nie jest świadomy tego, że operuje tu skrótowo 
hipostazą, jedną z tych wielu, co dla ludzi, nieporadnych myślowo, stają 
się prawdziwą zasadzką. 

Myślę, że już to, co przytoczyłem spośród wypowiedzi autora o nor
mie, daje wystarczające świadectwo poziomowi logicznemu jego roz
ważań, które tu nie wydobywają się ponad próg zrozumiałości. 

Podobnie rzecz się ma z wolą, która tworzy normy. Autor nie usi
łuje wyjaśnić istoty tej woli, odsyłając czytelnika do wywodów S. N. 
Bratusia. Ale i w tych glossach, których nie może sobie odmówić autor, 
schodzimy od razu w podziemia niezrozumiałości. Albowiem oto „wola, 
której wyrazem jest prawo, to nie tylko wola jednostkowa i subiek
tywna, ale klasowo zdeterminowana przez czynniki materialne i w tym 
sensie obiektywna, lecz także wola, której nie można oddzielić od my
ślenia, od poznania, która zawiera w sobie jako element istotny uświa
domienie celu woli, świadomą decyzję co do tego celu" [377]. Cytat ten 
pokazuje nam po pierwsze, że autor znów operuje hipostazą, nie do
strzegając tego: wola jest dla niego bytem konkretnym, jak dla owej 
przestarzałej, i zapewne idealistycznej, psychologii, która z ,,władz 
duszy" czyniła jak gdyby stałych funkcjonariuszy, którzy urzędują per
manentnie w świadomości. Po drugie, tej woli przypisuje autor cechy 
ze sobą niezgodne. Bo oto ma to być wola jednostkowa i klasowa, a więc 
jakoś zbiorowa jednocześnie. I ma być jakoś obiektywna, choć jest jednost
kowa, a więc subiektywna. 

Obiektywna ma być przez czynniki materialne, co już jest całkiem 
zagadkowe. Gdyby ku aproksymatywnemu zrozumieniu autora przyjąć; 
że przez wolę ma on na myśli decyzję, która zostawiła trwałe poczucie 
tego, co być powinno lub ma uprawnienie, to nie znamy takiego przy
kładu, gdzieby zewnętrzne czynniki materialne ostatecznie determino
wały decyzję. Nawet oprawca, który już rozłożył przed swoją ofiarą 
dobrze jej znane z poprzednich przesłuchań narzędzia tortury, nie może 
liczyć na to, że te „czynniki materialne" na pewno wydobędą z niej 
zgodne z prawdą zeznania. Właśnie na tym polega ta swoistość decyzji, 
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że nigdy nie można odgadnąć na pewno na podstawie warunków ze
wnętrznych, jak ona wypadnie. Ale tymi wątpliwościami nie trapi się 
autor Prawa Podmiotowego, uważając widocznie, że te sprawy kom
pletnie i ostatecznie załatwił już Bratuś. Wola klasy, wola całego spo
łeczeństwa, wola państwowa, to rzeczy już tak naoczne dla autora, że 
o nich mówi zupełnie swobodnie, bez żadnych wyjaśnień. 

Autor uznaje jakoś niejasno i ogólnikowo, że obowiązywanie normy 
związane jest z jakąś oceną. W swoim języku, niepotrzebnie obciążo
nym 'abstrakcyjnymi terminami, wypowiada to, twierdząc, że „proble
matyka ocen postępowania jest realną problematyką, nie zaś czymś wy
myślonym, sfingowanym przez naukę burżuazyjną" [403]. Ale w krót
kim rozważaniu ocen od razu się wikła w pomieszania pojęciowe, które 
pokazują, jak obce mu są w rzeczywistości te zagadnienia. „Trudno... 
wykreślić ścisłą granicę pomiędzy normami a ocenami postępowania": 
inauguruje swe uwagi o ocenach. Istotnie, równie trudno to uczynić, 
jak poprowadzić granicę pomiędzy czynnikiem sprawczym a jego wy
tworem, jak między dwiema rzeczami, które należą do dwóch zupełnie 
różnych dziedzin istnienia. Żadna ocena nigdy nie była i nie będzie 
normą, choć z ocen powstają normy. I myli się autor, że „ocena zbliża 
się raczej, choćby z pozoru, do opisu pewnego zachowania" [404], i że 
„zawiera w sobie pewien wzór postępowania". Łatwo to sprawdzi autor, 
przypominając sobie swoje przeżycia, gdy ocenia, że jakiś krajobraz 
jest piękny lub że jakieś wino jest smaczne. Autor najwyraźniej nie 
dostrzega, że takie przymiotniki, jak „piękny", „smaczny", czy „zły" 
nie opisują zgoła rzeczy, lecz je oceniają. Skoro już zaś autor raz podda 
rzeczywiście analizie przeżycie oceny, to łatwo spostrzeże, że się myli, 
twierdząc, iż „wartościowanie kryje w sobie chęć spowodowania okre
ślonego postępowania" [406]. Bo jakież to postępowanie chce spowo
dować autor, gdy mu się krajobraz podoba i gdy mówi, że krajobraz jest 
piękny. 

Błędnie ujmując istotę oceny i normy, nie potrafi też autor pora
dzić sobie ze stosunkiem prawnym, który w jego ujęciu raz jest tym 
samym, co norma, to znowu tkwi jakoś w normie. Tym łatwiej snuje 
autor zupełnie niezrozumiałe wywody o różnicy między stosunkiem 
konkretnym i abstrakcyjnym. Jest to ciężki błąd idealistyczny wyobra
żać sobie, że istnieje stosunek między sprzedawcą i nabywcą, wyzna
czony przez pewien zespół norm, gdy nie ma żadnego imiennie wska
zanego Piotra i Pawła, z których jeden by coś sprzedał, a drugi to kupił. 
Podobnie nie może istnieć stosunek ojcostwa, gdy nie ma dwóch ludzi, 
z których jeden byłby ojcem, a drugi jego synem. 

Z góry można powiedzieć, że z tak niejasną, chwiejną, a nawet we
wnętrznie sprzeczną aparaturą pojęciową autor nie będzie w stanie 
podjąć głównego zagadnienia, jakie sobie niby postawił w tytule swej 
książki. Zdawałoby się, że w jego rozumieniu musi to być zagadnienie po
ważne i trudne, skoro mu poświęcił gruby tom, który zaopatrzył osiem
nastoma stronicami bibliografii książek, jakie czytał w związku ze swoim 
centralnym problemem. Ale tutaj oczekuje nas prawdziwa niespo
dzianka. Na stronicy 409, gdy już dokonał tak długiego przeglądu cu-
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dzych poglądów na prawo podmiotowe i uczynił tyle gorzkich wyrzutów 
wielu pisarzom burżuazyjnym, że powodowani tendencjami imperiali
stycznymi nie chcą uznać praw podmiotowych i wręcz zaprzeczają ich 
Istnieniu, torując drogę dalszemu oddawaniu w niewolę kapitalistyczną, 
teraz oto oświadcza, iż „mamy tu do czynienia z typowym zagadnieniem 
pozornym" i że nie ma powodu, by rozróżniać prawo podmiotowe 
i uprawnienie. Słusznie to czyni autor: ci, co wymyślili termin „prawo 
podmiotowe", po prostu chcieli podkreślić pewne uprawnienia, płynące 
z oceny moralnej, które miały tworzyć nieprzekraczalną granicę dla pań
stwowego, despotycznego ustawodawcy lub które miały wzmocnić i chro
nić prawo stanowione. 

Gdyby jednak autor powiedział sobie i czytelnikowi na samym wstę
pie, że sprawa prawa podmiotowego jest zagadnieniem pozornym, nie 
miałby racji i tytułu, by temu pozorowi zagadnienia poświęcić 528 (wy
raźnie: pięćset dwadzieścia osiem) stronic pięknego bezdrzewnego pa
pieru, niedbale zadrukowanego. 

Tu zresztą teoria prawa podmiotowego, które w słusznym rozumieniu 
autora okazało się po prostu uprawnieniem, w jego ujęciu przedstawia 
się niezwykle prosto. Nauczony doświadczeniem innych ludzi, co się wi
kłali w błędne definicje uprawnienia, a może i świadomy własnych nie
powodzeń, proponuje autor, „byśmy zaprzestali ciągłych prób definiowa
nia na modłę teorii tradycyjnych — w formułach dłuższych lub krótszych 
— «uprawnienia» (już nie prawa podmiotowego)" [414]. Po prostu: prze
stańmy mówić o prawach podmiotowych, a o uprawnieniach mówmy, 
kierując się intuicją potoczną. Czyli nie zaprzątajmy sobie głowy tym, 
co obraliśmy za temat tego grubego tomu. Surową (ale nie: srogą) wy
ciągnął autor konkluzję ze swojej pracy, nie dostrzegając, że jest ona 
pośrednią, ale bardzo stanowczą oceną jego całej książki. 

Do tej oceny, która książkę uznaje za zupełnie zbędną, przyłączam 
się całkowicie. Żałować tylko wypada, iż na końcu książki dodano an
gielskie streszczenie, które może dać fałszywy obraz polskiej myśli nau
kowej, tym bardziej że w tym streszczeniu autor podkreśla doniosłość 
swojej pracy jako próby rozwiązania problemu prawa podmiotowego 
i rewizji samych podstaw prawa (the importance of the present work 
lies not only in an attempt to solve the problem of the subjective right, 
one most fundamental in science and practice of law, but also in an at
tempt to revise the very foundations of legal theory). Ta pełna skrom
ności reklama własnego dzieła nie przeszkodzi bystremu czytelnikowi 
streszczenia zorientować się, czego mógłby się spodziewać, czytając cały 
oryginał. 

Wysokie mniemanie o sobie autora nie usuwa jednak z myśli jednego 
uporczywego pytania. Znamy dobrze procedurę wydawniczą tak już za
służonego społecznie cennymi publikacjami Państwowego Wydawnictwa 
Naukowego: żadna książka nie może się tam ukazać bez bardzo poważnej 
aprobaty paru co najmniej najlepszych specjalistów danej dziedziny. 
Powstaje tedy interesujące pytanie, kto tak dodatnio ocenił ten druk? 

Czesław Znamierowski 
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Odpowiedź autorska na recenzję prof. dra Czesława Znamierow
skiego z pracy Prawo Podmiotowe, PWN, Warszawa 1957, ss. 528. 

Nie jest żadną rewelacją twierdzenie, że zadaniem krytyki naukowej 
jest przyczyniać się do postępów wiedzy i pomagać autorom w przezwy
ciężaniu błędów ich prac. Ale charakter wielu krytyk naukowych w na
szym kraju czyni konieczne częste przypominanie o tym i podkreślanie, 
że poważna krytyka musi być rzeczowa, a przy swej koniecznej suro
wości życzliwa, nie złośliwa, bo ma stanowić zachętę do dalszych badań 
i zawierać w sobie uznanie dla wszelkich dążeń do poznania prawdy. 
Wypadnie czasem krytykowi — a to także dla dobra nauki i autora — 
odsądzić jakąś pracę od wszelkiej wartości. Krytyk bierze wtedy na sie
bie dużą odpowiedzialność; musi rzecz rozstrzygnąć w sposób niewąt
pliwy w swym sumieniu naukowym, musi przywieść dostateczne, po
ważne racje przemawiające za taką oceną; musi wykluczyć wszelką 
możliwość zbyt porywczego, nie dość ugruntowanego osądu. 

Prof. dr Czesław Znamierowski ocenił moją pracę całkowicie nega
tywnie. Nie mam żadnej wątpliwości, że praca ta, jak wszelkie dzieła 
ludzkie, posiada liczne braki. Braki te dostrzegam tym lepiej, im dłuższy 
dystans czasowy dzieli mnie od jej napisania, im więcej prowadzę rze
czowych dyskusji z innymi prawoznawcami na tematy w pracy tej po
ruszone. Nie zaprzestałem wszak, wraz z ukończeniem mojej monografii, 
rozważań nad problemami będącymi jej przedmiotem. Ale omawiana 
recenzja odbiega skrajnie od wszelkiego krytycznego osądu pracy, z ja-
kim się dotąd spotkałem i jaki sobie zdołałem wyrobić w wyniku dys
kusji. Rzecz to wprawdzie zastanawiająca, ale sama przez się nie świad
cząca jeszcze o niesłuszności zdania recenzenta. Należało zbadać, czy re
cenzja wydająca wyrok potępienia na moją pracę motywuje ten wyrok 
w sposób dostateczny, czy zarzuty stawiane przez recenzenta mają nale
żyte podstawy. Po rozważeniu tej sprawy postaram się przekonać czy
telników— tak, jak sam się o tym przekonałem — że recenzent nie zdo
łał przywieść nic takiego, co by uzasadniało ocenę pracy stanowczo ne
gatywną. Zarzuty, które postawił, świadczą bądź o tym, że nie przeczy
tał książki dość dokładnie, bądź o tym, że nie dość dokładnie ją zrozu
miał. W każdym razie zadziwiać może stanowczość oceny opartej na tak 
kruchych podstawach, lekkość, z jaką podjęta została decyzja, której 
ciężar czyni normalnie uczonych bardzo ostrożnymi. 

Przypatrzmy się więc zarzutom, które stawia recenzent. Recenzja nie 
ma charakteru problemowej, zaczepia raczej tylko wybrane (i wyrwane) 
sformułowania pracy. Jest to zgodne z podstawową tezą recenzenta, że 
praca nie porusza żadnych właściwie problemów zasługujących na 
uwagę. W ten sposób powstaje kluczowy problem nr 1, czy praca stwa
rza tylko pozory badania, czy też omawia jakieś zagadnienia ważkie. 
Recenzent chce przekonać czytelnika, że autor obrał za jedyny bodaj 
cel swej „grubej książki" (poza wysuwaniem inwektyw pod adresem 
nauki burżuazyjnej) bezsensowne dowodzenie rzeczy powszechnie zna
nej, mianowicie tego, że prawo podmiotowe jest po prostu uprawnieniem, 
a w pracy swej dowiódł niewiedzy i niezrozumienia, czym jest jedno 



256 Przegląd piśmiennictwa 

i drugie. Jednakże każdy czytelnik łatwo może stwierdzić, że wzmianko
wana kwestia ma w rozważaniach pracy charakter całkowicie margine
sowy (choć nie mogła oczywiście zostać pominięta), a cały wysiłek autora 
skupił się na próbie wyjaśnienia pojęcia uprawnienia, w związku z nim 
także obowiązku prawnego, stosunku prawnego i „wolności", że w ksią
żce zawarta jest w ogóle próba naświetlenia charakteru pojęć norma
tywnych i „normatywności" prawnej. Program tych rozważań wypisany 
jest expressis verbis na s. 65, a na s. 348—484 (także 284—302) mieści się 
wykonanie tego programu, może i wadliwe, ale w każdym razie trudne 
do przeoczenia. Nawet na s. 415, w bezpośrednim nawiązaniu do skry
tykowanego przez recenzenta wywodu ze s. 414, można znaleźć jeszcze 
jedno (obok poprzednich) dokładne określenie tego, co autor przez upra
wnienie rozumie, a zatem niesłuszne jest pomawianie autora o progra
mową rezygnację z wiedzy na ten temat. Można tu tylko zarzucić (recen
zentowi brak zrozumienia pewnej sprawy bardzo zasadniczej w oma
wianej pracy. Otóż według mnie, słowa takie jak „uprawnienie" czy 
„obowiązek" nie mają przedmiotowych odpowiedników, nic nie znaczą 
ani nie oznaczają i stąd definiowanie ich w terminach empirycznych jest 
przedsięwzięciem z góry skazanym na niepowodzenie, o czym piszę wła
śnie na s. 414—415. Słowa te wyrażają tylko pewne dążenia, co starałem 
się szczegółowo objaśnić w mej długiej pracy, jak się okazuje jeszcze za 
krótkiej, by została przez wszystkich zrozumiana. Bo jedynie niezrozu
mieniem wywodów pracy można nazwać pozbawiony wszelkich podstaw 
domysł recenzenta, że autor rezygnuje z wyjaśnienia, czym jest upraw
nienie i radzi kierować się intuicją potoczną. Oparcie druzgocącej oceny 
pracy częściowo na przeoczeniu jej najważniejszych, a choćby ze wzglę
du na swą długość łatwych do zauważenia partii, częściowo zaś na nie
zrozumieniu niektórych twierdzeń, wywołać może tylko zdziwienie. 

W ścisłym związku z poprzednim pozostaje drugi zarzut, że autor 
z braku własnych koncepcji lwią część pracy w sposób bezpłodny po
święca wykładowi i krytyce myśli cudzych. Gwoli ścisłości trzeba tu 
powiedzieć, że praca — poza rozdziałem poświęconym ustaleniu przed
miotu rozważań (co jest konieczne z uwagi na powikłania w nauce o pra
wie podmiotowym) — dzieli się na trzy części: historyczną, krytyczną 
i konstrukcyjną. Problem ma swą długą historię, od której przy głęb
szym jego rozpatrywaniu nie można abstrahować. Problem ma swą 
ogromną literaturę, pełną sprzecznych teorii i opinii, którymi żyje na
dal nauka prawa; zbliżyć się do tej nauki, do żywotnych dla niej zagad
nień i kontrowersji, nie podobna bez krytycznego naświetlenia jej dróg 
myślowych w omawianym problemie. Teoria prawa — jeśli chce w czym
kolwiek być pożyteczna dla szczegółowych dyscyplin prawnych — nie 
może snuć oderwanych rozważań, pozbawionych związku z dyskusjami, 
które ukazują nurtujące prawoznawców wątpliwości w sprawach dla 
nich ważnych. Poza tym dla każdego uważnego czytelnika jest widoczne, 
że rozważania historyczne i krytyczne stanowią dla autora drogę, na 
której kształtuje on i weryfikuje zarazem własną koncepcję. Wspomina 
o tym autor m. in. na s. 10 mówiąc o „nowym odczytaniu" pojęć i twier
dzeń nauki tradycyjnej, które przedsiębierze w swej pracy. Wszystkie 
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trzy części książki łączą się z sobą organicznie. Długa droga, która wie
dzie do trzeciej części, nie oznacza gry na zwłokę dla braku własnych 
myśli. Koncepcje wyłożone systematycznie w części ostatniej stara się 
autor od początku pracy konsekwentnie rozwijać i poddawać różnym 
próbom. Sam zresztą czytelnik osądzi, czy wzmiankowany tu domysł 
recenzenta znajduje w pracy potwierdzenie, czy też, jak poprzedni, za
licza się do zarzutów pozbawionych podstaw. Trzeba tutaj dodać, że re
cenzent w związku z krytyczną częścią książki niejednokrotnie utrzy
muje, jakoby autor w sposób nieudolny i bez zrozumienia przedstawiał 
myśli cudze i nie przytacza na to ani jednego dowodu poza przytoczeniem 
stronic, na których mieści się ekspozycja poglądów Windscheida, Ihe¬ 
ringa, Duguita i Kelsena. Z całym spokojem odsyłam czytelnika do po
wołanych ustępów, aby skontrolował ekspozycje (przy czym, gdy chodzi 
o Duguita, trzeba jeszcze sięgnąć do s. 314—319, a w przypadku Kelsena 
do s. 277—284). 

Ze sprawą tych ekspozycji łączy się omawiana przez recenzenta kwe
stia mego stosunku do nauki burżuazyjnej. W tym punkcie różnimy się 
zapewne niemało z prof. Znamierowskim, jakkolwiek nie precyzuje on 
swego stanowiska w sposób zasadniczy. Ja przyjmuję, że takie koncep
cje, jak na przykład doktryna solidarności społecznej Duguita, teoria 
interesów społecznych Pounda, czy ujęcia Kelsena o zabarwieniu wy
raźnie antysocjalistycznym (przedstawione obszernie nawet w osobnych 
pracach) mają określony charakter klasowy — mówiąc skrótowo, bo 
sprawa nie wymaga szerszych wyjaśnień. Z drugiej strony stwierdzam, 
że objaśnianie koncepcji teoretyczno-prawnych tylko tendencjami kla
sowymi ich twórców jest grubym uproszczeniem, że trzeba uwzględniać 
sam wewnętrzny, autonomiczny rozwój nauki, ponieważ „linie postępów 
poznawczych i postępowości społecznej nie zawsze pokrywają się z sobą" 
(s. 176, por. s. 320 i n.). Stąd postuluję rozważanie immanentne poszcze
gólnych koncepcji — obok naświetlania treści klasowej doktryn z kate
gorii poprzednio wymienionych (por. s. 70 n.) i tego programu trzymam 
się w całej pracy. Od dopatrywania się w szeregu doktryn określonych 
tendencji klasowych — czy ogólniej, społecznych — daleko do „jado
witej insynuacji nieuczciwości intelektualnej" pod adresem twórców 
tych doktryn. Autor nie imputuje im przecież tendencyjności świadomej, 
która występować może tylko sporadycznie; chodzi tu jedynie o kwestię 
uwarunkowania klasowego (społecznego), którego drogi są skompliko
wane, nie tożsame bynajmniej z wyrachowanym koniunktualizmem i fał
szerstwem. Fakty tego rodzaju uwarunkowań uznaje i |bada nie tylko 
nasza, ale także burżuazyjna nauka. Nie wydaje mi się, by w ogóle mo
żna było dziś pomijać ich badanie. 

W związku z przytoczonymi jadowitymi insynuacjami recenzent za
rzuca mi, że myślicielom, którymi się zajmuję, nie skąpię „słów lekce
ważenia, wzgardy, a nawet obelgi". Tu częściowo biję się w piersi, po
nieważ ton krytyk dość powszechnie przyjęty u naszych przeciwników 
ideologicznych, a także w krajowym „obrocie wewnętrznym", nie powi
nien stanowić źródła natchnień. Ale to tylko częściowo, bo 1) wielokrot
nie daję wyraz memu szacunkowi dla wielkich uczonych, 2) prof. Zna-
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mierowski w przytaczanych przykładach popełnia liczne pomyłki. Jeśli 
chodzi o punkt pierwszy, to zwracam uwagę, że Kanta nazywam „zna
komitym filozofem", a Russa „obrońcą praw człowieka" (s. 5), doceniam 
znaczenie Savigny'ego, Puchty, Windscheida, Iheringa, Thona i Kelsena 
(s. 6 i n.), podkreślam wartość prac uczonych skandynawskich (s. 88, 
.101), Petrażyckiego i Landego (s. 336), ;by powołać tylko nieliczne przy
kłady. Jeśli chodzi o punkt drugi, „mętniactwa" nie zarzucam na s. 50 
Reinachowi, lecz tradycyjnej burżuazyjnej nauce prawa; podobnie na 
s. 332 chodzi o absurdy, do których prowadzi idealizm obiektywny, a nie 
o jakieś własne absurdy Reinacha (nb. na s. 332—334 doceniono wartość 
szeregu rozważań tego myśliciela); określenie „wszędobylskie przeżycie 
prawne" (s. 62) nie jest najszczęśliwsze, ale w niczym nie uwłacza uzna
nej przez autora wielkości Petrażyckiego; u Comte'a widzę „mętne i ba
łamutne wywody" tylko w cytowanym ustępie, a nie w ogóle, jak suge
ruje recenzent (por. s. 78); podtrzymuję twierdzenie, że wywody Du
guita są „płytkie" (s. 78); słowo „ośmieszył się" (s. 79) uznaję za nietakt 
— popełniony zresztą pod wpływem lektury b u r ż u a z y j n y c h kry
tyków Duguita takich jak na przykład V. A. Lundstedt i J. Stone, którzy 
obdarzają go nieraz znacznie gorszymi jeszcze epitetami; nie wiem, na 
jakiej podstawie recenzent twierdzi, że indywidualizm jest mi niemiły — 
piszę tylko o braku precyzji w posługiwaniu się tym pojęciem u Duguita; 
Koschembahr-Łyskowskiemu nic „brudnego" nie zarzucam (s. 80—82), 
wskazuję tylko, że wprowadzenie pojęcia prawa podmiotowego z zasady 
tzw. prawa personalnego nie wytrzymuje krytyki — domysł recenzenta 
nie jest zatem słuszny; Kelsenowi kart nie odsłaniam (s. 84—86), ale 
chyba zrozumiałe, że na s. 86 odparowuję jego tezę wymierzoną prze
ciwko państwu socjalistycznemu; mistyfikacji nie widzę wszędzie, jak 
twierdzi recenzent (ad s. 171), przyjmuję jednakże, że zdarzają się one 
niekiedy; o „przemalowywaniu" na s. 390 piszę w odniesieniu do niektó
rych przedstawicieli s o c j a l i s t y c z n e j , a nie burżuazyjnej nauki 
prawa — tutaj recenzent czytał pracę szczególnie niedokładnie i na 
wyimaginowanej przez siebie podstawie skwalifikował autora w sposób 
niestosowny w dyskusji nie tylko naukowej. Trudno odnaleźć siebie 
i swoją pracę w tej ekspozycji, którą daje prof. Znamierowski. Tak jak 
pomawiał mnie niewiadomo czemu o wrogi stosunek do indywidualizmu, 
czyni mnie dalej przeciwnikiem filozofii, znowu nie rozumiejąc o co 
chodzi w odpowiednim ustępie pracy (s. 322 nn.). A chodzi tam właś
nie o podkreślaną przeze mnie wyższość refleksji filozoficznej nad 
tradycyjnym, pozbawionym świadomości metodologicznej myśleniem 
prawniczym, o to między innymi, że pojęcie obowiązku, którym zajmo
wała się etyka filozoficzna, doczekało się opracowań stojących na po
ważnym poziomie, podczas gdy opracowywane z reguły tylko przez 
prawników pojęcie uprawnienia doczekało się ujęć powierzchownych, 
wykazujących nieraz poziom przednaukowy. Uwieńczeniem tej serii za
rzutów jest włożenie autorowi w usta słowa „bajdurzyć" jako oddają
cego rzekomo w sposób adekwatny to, co on myśli o uczonych burżua-
zyjnych. Recenzent mówi co prawda, że jest to słowo użyte przez Wy-
szyńskiego, ale w dalszym ciągu recenzji traktuje już sprawę w ten 
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sposób, jakby słowa tego używał autor. Jest to zapewne chwyt pomocny 
w oczernianiu autora, ale przecież nie zasługujący na pochwałę. Trzeba 
dodać, że nawet Wyszyński w ustępie cytowanym na s. 356 «określenia 
tego nie odnosi do uczonych burżuazyjnych, lecz do zwalczanej przez 
siebie grupy prawników radzieckich; i jeszcze dodać trzeba, że autor 
bynajmniej nie solidaryzuje się z Wyszyńskim, lecz ocenia jego działal-
ność w sposób wyraźnie krytyczny. 

Dalsze wywody recenzenta, stanowiące przejście do prób dowodzenia 
nieporadności myślowej autora, poświęcone są sprawom stylistycznym. 
Z pewnością w niektórych przypadkach słuszność jest tu po stronie re
cenzenta, ale nawet w świetle jego oceny, sprawy te nie wyglądają zbyt 
źle, skoro w książce liczącej ponad 500 stronic wykazał 15 potknięć sty
listycznych, z tego co najmniej 5 zapisanych niesłusznie na konto autora, 
nie mówiąc o tym, że niektóre z pozostałych nie mają charakteru poważ
nych wykroczeń. Na s. 17 czytamy: „Ujęcie prawa podmiotowego naj
bardziej zawężone.. ." — powinno być: „pojęcie" (błąd drukarski). Na 
s. 354 mówi autor o „wystąpieniu Wyszyńskiego — nie chodzi tutaj, jak 
chce recenzent, o „wypowiedź", lecz właśnie o publiczne, polityczne przede 
wszystkim „wystąpienie". Na s. 370 użyto słowa ,,srogi", ponieważ słowo 
„surowy" występuje już raz w zdaniu, o które tutaj chodzi. Na s. 217 
słowo „zapoznanie" objęte jest cudzysłowem odgraniczającym wywód 
Ahrensa (w tłumaczeniu polskim z 1862 r.) od wywodów autora; łatwo 
spostrzec, że słowo to należy do cytowanego wywodu. A kunsztownie 
przez prof. Znamierowskiego dobrana „kulminacja umiejętności pisar
skiej autora Prawa Podmiotowego'1 jest wiernym (tylko skróconym) 
przytoczeniem sformułowania Fichtego. Sformułowania tego nie da się 
przełożyć na żaden ludzki język i moim zdaniem w imię precyzji nie na
leży nawet czynić takich prób. Stanowi ono dla nas dziwactwo, ale jest to 
dziwactwo szacowne, ukazujące nam drogi myślenia i aparaturę poję
ciową filozofa sprzed stu kilkudziesięciu lat. Reasumując, recenzent za
miast zadowolić się w tym punkcie postawieniem zarzutów drobnych, 
ale słusznych, zaokrąglił je dodaniem zarzutów poważnych, a niesłusz
nych, pomawiając autora także o błędy stylistyczne graniczące z ab
surdem. 
, Przechodzę do omówienia sprawy rzekomych bezsensów popełnianych 
przeze mnie w przeciwstawianiu myśli cudzych i własnych. Na s. 17 
w przedstawieniu poglądów spotykanych w nauce prawa mówię m. in. 
o identyfikowaniu stosunku prawnego z normą prawną, co recenzent 
uznaje za absurd. Absurd ten jednak popełniany jest często, w sposób 
klasyczny na przykład przez Kelsena: „Das «Rechtsverhältnis» wird 
nicht, wie man zu sagen pflegt, durch die Rechtsnorm geschaffen, son
dern es ist Rechtsnorm". (Der soziologische und der juristische Staats
begriff, Tübingen .1922, s. 171 n., w polemice z Loeningiem). Można nie 
przyjmować takiego poglądu, ale trzeba uznać jego istnienie. Zaraz da
lej przeprowadza recenzent krytykę sformułowania, wedle którego 
prawo podmiotowe jest elementem normy prawnej. Krytykę tę ułatwia 
sobie przez zidentyfikowanie prawa podmiotowego ze stosunkiem praw
nym jako stosunkiem społecznym, czyli innymi słowy nie zauważa, że 
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na s. 17—20 referuję różne poglądy — takie, które ujmują prawo pod
miotowe jako stosunek prawny i takie, które ujmują je jako uprawnienie 
(mówiąc z grubsza, bo istnieją tutaj dalsze jeszcze dystynkcje). Nie chcę 
bliżej komentować zabiegu, który polega na dowodzeniu bezsensowności 
w przedstawianiu cudzych poglądów przy pomocy wprowadzenia do 
nich pojęć tym poglądom obcych, a właściwych innym poglądom (bo 
przecież ci uczeni, którzy — np. L. Petrażycki, czy J. Lande — twierdzą, 
że prawo podmiotowe jest elementem normy prawnej, nie uznają prawa 
podmiotowego za stosunek prawny, lecz za uprawnienie będące w tym 
konkretnym ujęciu projekcją „atrybutywu" emocji prawnej). 

Gdzie indziej recenzent zarzuca mi sprzeczności i niezrozumiałość 
w sformułowaniach dotyczących kwestii stosunku prawa do jego dzia
łania. Otóż każdy chyba łatwo zrozumie, że na s. 257 (i w ogóle w rozdz. 
III,3) staram się wykazać bezowocność zabiegów nauki tradycyjnej, która 
chce nieraz umiejscowić prawo podmiotowe — w przeciwstawieniu do 
przedmiotowego — w sferze działania prawa i stwierdzam, iż przeciw
stawianie prawa jego działaniu nie przyczynia się w niczym do wyświe-
tlenia problemu prawa podmiotowego. Wiąże się to konsekwentnie 
z moim poglądem ze s. 270, s. 304—305, że czym innym jest prawo, a czym 
innym jego działanie (w którym to działaniu jednak nikt nie jest w sta
nie „odnaleźć'* prawa podmiotowego, należącego moim zdaniem do nor
matywnej sfery prawa). Na przeciwstawienie prawa jego działaniu 
kładę nawet duży nacisk, podkreślając, że zacieranie tego przeciwsta
wienia stało się przyczyną szeregu błędów tradycyjnych teorii prawa 
podmiotowego. 

Recenzent dworuje sobie dalej z mojego przeciwstawienia dwóch ujęć 
idealnej „normatywności" — jedno uznaje normatywność za czystą 
formę, która może przybrać treść dowolną, a drugie — za formę posia
dającą swe „materialne'' określenie treściowe (w postaci pewnych przy
jętych wartości). Sprawa została w części krytycznej pracy naświetlona 
w sposób szczegółowy, na s. 343 i n. mamy tylko uogólnienie poprzed
nich wywodów. Chodzi tu zresztą o problem znany w nauce, mający swą 
literaturę (poruszany na przykład przez H. Kelsena czy A. Rossa). W da
nym przypadku, jak również gdy chodzi o budzące zastrzeżenia recen
zenta z powodu swej rzekomej niejasności sformułowania na s. 394 i 397, 
można czytelnika tylko odesłać do książki, aby przekonał się sam, czy 
wywody są istotnie niezrozumiałe (rzecz dziwna, że czytelnicy, z którymi 
zetknąłem się dotąd, wywody te rozumieli). Zagadkowo mogą wyglądać 
tylko sformułowania wyrywkowe, lecz opieranie krytyki na wyrywkach 
z rozważań stanowiących pewne całości musi budzić zastrzeżenia, którym 
swego czasu dał wyraz Petrażycki. 

W dalszej części recenzji prof. Znamierowski krytykuje kilka sfor
mułowań skrótowych wykazując ich nieścisłość (s. 378, 349, 383). Ale 
przecież przy odrobinie dobrej woli można by pogodzić się z, tą ich skró-
towością, podyktowaną chęcią uniknięcia długich powtórzeń i omówień, 
skoro tamże — więc na s. 378 — mówi się, że w normie prawnej wystę
puje „wyrażenie woli", skoro wcześniej (s. 366 i n.) określa się wyraźnie, 
co się rozumie przez hipotezę, dyspozycję i sankcję (por. także dalsze 
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uwagi o różnicach pomiędzy normami prawnymi a twierdzeniami teore
tycznymi — s. 373 i n.). Ale najważniejsze miejsce w tej części recenzji 
zajmuje krytyka pojęcia woli, którym operuję. Otóż przyznaję, że to 
pojęcie woli w zupełności mnie samego nie zadowala, a zostało przeze 
mnie w pracy przyjęte, ponieważ nie przeszkadza specjalnie temu, czego 
w pracy chciałem dowieść, a mianowicie ujęciu uprawnień i obowiązków 
prawnych jako „powiązań kierunkowych (dążeniowych)" właściwych 
normie prawnej. Pojęcie „woli ,klasy panującej" nie jest przecież moim 
wymysłem, lecz dotychczasowym kamieniem węgielnym marksistowskiej 
teorii prawa w jej z wolna dopiero przezwyciężanym zdogmatyzowanym 
stanie. Nie widziałem po prostu możliwości zaatakowania w pracy tego 
jeszcze problemu, wymagającego obszernych, całkowicie odrębnych wy
wodów, tym bardziej, że przychodziłoby tu zwalczać szereg zastarzałych 
i opornych uprzedzeń. Niemniej uważam, że musi przyjść dzień i że 
dzień ten jest już bliski, w którym zostanie usunięty ten anachronizm 
utrzymujący się nie wiedzieć czemu w naszej teorii prawa (nawiasem 
mówiąc, jest to puścizna po Ą. J. Wyszyńskim). W pracy o prawie pod
miotowym starałem się tylko, gdzie mogłem, uczynić to pojęcie woli 
jako tako sensownym (por. na przykład s. 464). Poza tym w innych pun¬ 
ktach próbowałem poddać rewizji niektóre podstawowe twierdzenia 
marksistowskiej teorii prawa, o czym informuje streszczenie. 

I to byłoby już mniej więcej wszystko. Pozostaje kwestia ocen i norm, 
w związku z nimi także stosunków prawnych, ale ta wymaga rozważań 
obszerniejszych na gruncie nowej książki prof. Znamierowskiego. Aby 
jednak pytanie postawione przez recenzenta in fine nie pozostało pyta
niem retorycznym, udzielam odpowiedzi, że pracę moją „tak dodatnio" 
ocenili: prof. dr Jerzy Lande (który znał obie kolejne redakcje książki; 
po jego śmierci doszedł już tylko wstęp i kilka uzupełnień bibliograficz-
nych pozycjami najnowszymi), prof. dr Władysław Wolter, prof. dr Sta
nisław Ehrlich i doc. dr Jerzy Wróblewski. Podobna była ocena zgroma
dzenia około czterdziestu prawoznawców z różnych ośrodków naszego 
kraju na posiedzeniu naukowym w Instytucie Nauk Prawnych PAN 
w jesieni ubiegłego roku. Niektórzy (bardzo poważni!) prawoznawcy 
uznali nawet, że praca winna być tłumaczona na język obcy. Nie pisał
bym o tym wszystkim, gdyby nie to wyraźne pytanie na końcu recenzji. 

Mój własny sąd o pracy jest niewygórowany. W chwili tworzenia 
i przezwyciężania trudności, z którymi autor się boryka, wydaje mu się, 
że dokonuje rzeczy rewelacyjnych. Potem dostrzega coraz liczniej braki 
X błędy. Na szczęście, popycha go to ku dalszym wysiłkom. W toku pracy 
autor uczy się coraz to bardziej doceniać potrzebę i wartość pomocy 
z zewnątrz, dostrzegać, jak niewiele można dokonać w pojedynkę, a ile 
można dokonać wspólnie, ile błędów można sprostować dzięki rzeczowej 
krytyce i dyskusjom naukowym, o których pisał u nas już Kołłątaj, że 
dają „pożytki nie do pogardzenia, jeśli przedsiębrane są dla chęci wydo
bycia prawdy dowodnym rozumowaniem, a nie dla żądzy uporczywego 
sprzeczania się i próżnego tryumfowania". 

Pragnąc pomocy, tym boleśniej odczuwa autor zawód, gdy krytyk, 
po którym wiele można było oczekiwać, pomocy tej nie udziela. Zna-
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lazłszy się w sytuacji takiego autora, powtórzę słowa wypowiedziane 
przez prof. Znamierowskiego w roku 1925: „ . . . ż e myśl polemiczna in
nymi powinna wędrować szlakami i innych używać m e t o d . . . Nic łat
wiejszego, jak zniekształcić cudzą myśl, a później krytyce ją poddać; nic 
też łatwiejszego, jak stwierdzać, że dana koncepcja nie zgadza się z inną, 
uznaną przez recenzenta. Czy jednak tą drogą powstaje ten kontakt 
myślowy, który wytworzyć winna właśnie polemika i ta współpraca, 
której tak spragniony jest każdy, kto wspólnym wysiłkiem wielu współ
pracowników chciałby prowadzić »badania?" 

Kazimierz Opałek 

Jean D a b i n , Le droit subjectif, Dalloz, Paris 1952, ss. 313. 

Le droit subjectif J. Dataina, aczkolwiek zostało opublikowane przed 
prawie sześciu laty, jest u nas książką nieznaną. Nie wspomina o niej 
w każdym razie K. Opałek, autor wydanego przez PWN w 1957 r. 
obszernego tomu Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa. Mimo 
więc owych 6 lat, książka Dabina jest dla nas nowością. Jest zatem celowe, 
zważywszy na wzmożone od około dwóch lat zainteresowanie dla 
prawa podmiotowego wśród uczonych polskich, a również radzieckich, 
powiedzieć parę słów o tej pracy. Jest to celowe tym więcej, że jej 
autorem jest wybitny belgijski teoretyk prawa, profesor na wydziale 
prawa uniwersytetu w Louvain i członek Belgijskiej Akademii Kró
lewskiej. Spod jego pióra wyszły między innymi takie książki, jak: La 
technique de l'élaboration du droit positif, spécialement en droit privé, 
Paris—Bruxelles 1935; Doctrine générale de l'Etat, élements de philoso
phie politique, Paris—Bruxelles 1939; Théorie générale du droit, Bru
xelles 19441; Etudes de droit civil, Bruxelles 1947, oraz inne książki 
i liczne artykuły. 

Książka traktuje, zgodnie z brzmieniem tytułu, o ,,prawie subiek
tywnym". Czymże jest ono jednak w rozumieniu Dabina? Dabin po
wiada (s. 2), ż e . . . „wyrażenie «prawo subiektywne» zostało przyjęte 
jako przeciwstawne wyrażeniu «prawo obiektywne». W tym sensie 
prawo obiektywne oznacza regułę prawną, podczas gdy prawo subiek
tywne oznacza pewne uprawnienie (prérogative) ustanowione lub 
uznane przez prawo obiektywne na korzyść jednostki (lub jakiegoś 
zespołu) i które czyni ją podmiotem prawa (subiektywnego)". Sfor
mułowanie to nie odbiega od definicji prawa podmiotowego, którą 
Dabin dał w swojej Théorie générale du droit, gdzie pisze (s. 3—4): 
„prawo podmiotowe.. . jest właściwością (zdolnością) lub atrybutem 
(kompetencją) przyznaną jednostce lub zbiorowości, która staje się 
w ten sposób podmiotem prawa — prawa podmiotowego". Nieco dalej 
zaś pisze: „Otóż, logicznie, to udzielenie praw podmiotowych nie może 
mieć miejsca, jak tylko na gruncie i na mocy normy, której nadaje się 

1 Porównaj surową ocenę tej książki pióra S. Rozmaryna, „Państwo i Pra
wo", nr 9, 1954, s. 358—360. 
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nazwę prawa obiektywnego". Dabin wyjaśnia, że prawo przedmiotowe 
nadaje prawa podmiotowe i że prawo przedmiotowe jest pierwotne. 
Nie ma prawa podmiotowego bez przedmiotowego. Prawo przedmio
towe, obiektywne, nie ogranicza się tylko do nadawania praw podmio-
towych, ono wyznacza także obowiązki. Słowem, Dabin przez termin 
„prawo podmiotowe" rozumie u p r a w n i e n i e nadawane lub uzna
wane przez normy prawne. Jest to zapewne trafne stanowisko. Cała 
więc jego książka jest pracą, która traktuje o u p r a w n i e n i u . Da
bin stoi więc na gruncie prawa pozytywnego, a nie jak niektórzy auto
rzy piszący o „prawie subiektywnym", na gruncie prawa naturalnego. 
Nie przeciwstawia tedy prawa subiektywnego prawu obiektywnemu. 

Zatem, chociaż Dabin używa tego samego terminu „prawo subiek
tywne", którym posługiwali się lub nadal się posługują tacy autorzy, 
jak: Windscheid, Ihering, Savigny, Duguit, Michaud, Ferrara, Saleilles, 
Geny, Kelsen i inni, oznacza nim coś innego niż oni. Nie można przeto 
odnosić się z góry negatywnie do autora, który używa tego terminu, 
i przenosić na niego niechęć, jaką może wzbudzać sposób posługiwania 
się tym terminem przez niektórych innych myślicieli. Istota sprawy 
leży w tym, co się przez dany termin w danym konkretnym przypadku 
rozumie. 

Niektórzy twierdzą, że problem prawa podmiotowego jest czymś 
sztucznym. W takim rozumieniu jednak, jakie nadaje temu określeniu 
Dabin, nie można bynajmniej twierdzić, że problem prawa podmioto
wego jest czymś sztucznym, pozornym, czymś, co nie powinno się 
mieścić w granicach zainteresowania prawników. Przeciwnie, można 
powiedzieć, że problematyka prawa subiektywnego, rozumianego jako 
uprawnienie, należy do kluczowych zagadnień teorii prawa; zagadnień, 
o których niestety zbyt mało się u nas pisze w sposób twórczy. 

Wreszcie, trudno też nie zauważyć, iż z tego, że ktoś nadawał jakie
muś terminowi niewłaściwe znaczenie, stwarzał problemy pozorne, 
zgoła nie wynika, iż termin ten należy a limine z języka danej nauki 
lub w ogóle z języka wyeliminować. 

W swoich rozważaniach o prawie podmiotowym Dabin opiera się 
prawie wyłącznie na literaturze francuskiej. Ma to tę dobrą stronę, że 
znając pracę Dabina, wiemy od razu, jakie jest w danej sprawie stano
wisko całej nauki francuskiej. Ma to jednak i stronę ujemną. Skutkiem 
tego monografia Dabina nie pozwala zorientować się w poglądach na 
prawo podmiotowe i w badaniach nad nim, jakie istnieją chociażby 
w całej kapitalistycznej części Europy. Dabin podzielił swoje Le droit 
subjectif na pięć, poprzedzonych wstępem, rozdziałów. 

We wstępie wyjaśnia, że omawiana książka jest dalszym dziełem 
z serii jego prac o regule prawnej, precyzuje co rozumie przez „prawo 
subiektywne" oraz uzasadnia, dlaczego przyjął taką właśnie, a nie inną 
konstrukcję książki. 

Rozdział I poświęcony jest rozważaniom na temat istnienia prawa 
podmiotowego. Dabin przedstawia w nim poglądy Daguita i Kelsena, którzy 
uważają, że prawo podmiotowe w ogóle nie istnieje i daje na ogół prze
konującą krytykę ich stanowiska. Następnie przedstawia ujęcie prawa 
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subiektywnego w „ramach prawa obiektywnego" oraz ujęcie tego 
prawa ,,poza ramami prawa obiektywnego". Dabin rozróżnia prawo 
subiektywne moralne i prawo subiektywne prawnicze. Te dwa rodzaje 
prawa subiektywnego są odpowiednikami dwóch «rodzajów norm: mo
ralnych i prawnych. Stwierdza, że niekiedy prawo subiekytwne o tej 
samej treści wyznaczane jest jednocześnie przez normy moralne 
i prawne. Nie jest tak jednak zawsze (s. 49). Dabin pisze ma ten temat: 
„ . . . . prawo obiektywne i prawo subiektywne nie są czym innym,, jak 
tylko dwiema aspektami tej samej rzeczywistości prawnej. Nie chodzi 
przy tym tylko o różne aspekty tej samej rzeczywistości, lecz o dwie 
różne, aczkolwiek skoordynowane rzeczywistości. Otóż, prawo obiek
tywne jest zawsze pierwsze, ponieważ ono jest racją usprawiedliwiającą 
prawo subiektywne. Wszelako prawo obiektywne jest pierwsze tylko 
względem prawa subiektywnego tej samej serii, tego samego rzędu. 
Tedy prawo obiektywne prawnicze jest pierwsze względem prawa 
subiektywnego prawniczego. Nie ma prawa subiektywnego prawni
czego, jak tylko na mocy reguły prawnej, pozytywnej reguły prawnej, 
która wyznaczając i sankcjonując prawo, prawniczo je stworzyła. Na
tomiast prawo subiektywne będzie pierwsze względem reguły prawnej, 
jeżeli bierze się pod uwagę prawo subiektywne moralne, o tyle, że 
reguła prawa będzie uświęcać jakieś prawo subiektywne, istniejące już 
jako takie właśnie w płaszczyźnie moralnej" (s. 50). Dabin stwierdza 
(s. 53), że uznając istnienie tak określonego prawa subiektywnego, by¬ 
najmniej go nie absolutyzuje, na wzór niektórych indywidualistów. 
„Przyjmować istnienie prawa subiektywnego, nie znaczy akceptować je 
bez ograniczeń. Przeciwnie, do prawa obiektywnego, które ufundowuje 
prawo subiektywne, należy określenie jego granic bądź to względem 
konkurencyjnych praw subiektywnych, bądź też na płaszczyźnie wyż
szej, względem dobra publicznego, dobra społeczności w ogóle (s. 53)". 
Prawo podmiotowe przysługuje — zdaniem Dabina — zarówno osobom 
fizycznym, jak i osobom prawnym. 

Rozdział II jest poświęcony definicji prawa subiektywnego. Autor 
po kolei analizuje koncepcje, z którymi się nie zgadza: a więc kon
cepcję Windscheida (prawo jako władztwo woli), koncepcję Iheringa 
(prawo jako chroniony interes) oraz koncepcje mieszane Jellinka, Sa¬ 
leillesa i innych, starające się łączyć w jedną całość koncepcję woli i kon¬ 
cepcję interesu. Następnie Dabin szeroko przedstawia i uzasadnia własną 
koncepcję prawa podmiotowego. Dabinowska definicja prawa podmio
towego zasadza się na pojęciu: zależność-władztwo (appartenance-mai¬ 
trise). Dabin powiada (s. 80), że: „każde prawo subiektywne zakłada 
pewne dobro lub wartość przywiązane do podmiotu — osoby przez 
węzeł zależności, uświęconej zresztą przez prawo obiektywne w ten 
sposób, aby ta osoba mogła powiedzieć, że to dobro lub ta wartość jest 

j e j " . Owe ,,rzeczy", które są zdolne popadać w tę zależność oraz spo
soby tej zależności są bardzo różnorodne. Owymi „rzeczami" mogą być 
przedmioty materialne, różnego rodzaju świadczenia, funkcje itd. 
„Władztwo — pisze dalej Dabin (s. 87) — jest przymiotem podmiotu 
w stosunku do «rzeczy» zależnej i z tego tytułu podległej". Autor pod-
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kreśla przy tym jeszcze raz, że prawo subiektywne jest określone przez 
prawo obiektywne, jest od niego zależne. Rozdział ten kończy się nastę
pującą Dabinowską definicją prawa subiektywnego (s. 195). „Prawo 
podmiotowe jest uprawnieniem nadanym jakiejś osobie przez prawo 
obiektywne i gwarantowanym na drodze prawa do dysponowania wład
czo dobrem, które zostało uznane, że doń należy, bądź jako jego, bądź 

jako mu należne". Ten, komu uprawnienie to służy, ma pełne władztwo 
nad danym dobrem w granicach wytyczonych przez obowiązujące 
prawo. 

W rozdziale III autor zajmuje się podmiotami prawa subiektywnego. 
Podmiotami tymi nie mogą być rzeczy. Są nimi jedynie osoby fizyczne 
i osoby prawne. O tym, kto lub co jest podmiotem prawa subiektyw
nego decydują normy prawne. Szczególnie dużo miejsca poświęca Dabin 
zakładom i fundacjom jako podmiotom prawa. Wypowiada pogląd 
(s. 156—158), że podmiotem prawa przy fundacji nie jest ani fundator, 
ani destynatariusze, ani organa fundacji, ani też jej masa majątkowa. 
Oświadcza, że podmiotem prawa jest fundacja ujmowana wszech
stronnie jako coś samodzielnego i istniejącego rzeczywiście (s. 161). Sze
roko zajmuje się też podmiotem prawa przy współwłasności. 

Klasyfikację praw podmiotowych dał Dabin w rozdziale IV. Podsta
wowym kryterium podziału jest przedmiot praw subiektywnych. Ro
dzaj tego przedmiotu — stwierdza Dabin (s. 167) — wyznacza sposób 
,,zależności" i sposób „władztwa". Przedmiotem (prawa, którego nie 
należy mieszać z treścią prawa; jest to, do czego dane prawo się odnosi 
(s. 168—169). Biorąc za kryterium przedmiot prawa, autor dzieli prawo 
subiektywne na następujące grupy: prawa osobowości, prawa na rze
czach materialnych lub niematerialnych oraz prawa wobec innych 
osób. „Prawami osobowości są te prawa, które mają jako przedmiot 
elementy konstytutywne osobowości podmiotu brane pod licznymi 
aspektami; fizycznymi, moralnym, indywidualnym i społecznym" (s. 169). 
Przy tym osobowość podmiotu nie ogranicza się tylko do atrybutów 
natury ludzkiej wspólnych wszystkim ludziom. Obejmuje ona także 
elementy składające się na tzw. osobowość wtórną, tzn. te elementy, 
które umiejscawiają ów podmiot w płaszczyźnie społeczno-narodowej, 
rodzinnej, klasowej i zawodowej (s. 172). 

Dabin poddaje w wątpliwość wartość rozróżnienia na ius in re i ius 
ad rem (s. 187). Na różnych przykładach pokazuje jego względność. 
Wskazuje na to, że prawo wierzyciela do świadczenia musi być respek
towane nie tylko przez dłużnika, ale także przez osoby trzecie, całkiem 
podobnie jak prawo własności lub prawo autorskie. Nie wolino przecież 
osobom trzecim niepowołanie mieszać się w stosunek obligacyjny między 
wierzycielem a dłużnikiem (s. 199). 

Dabin przeprowadza też podział na prawa subiektywne między jed
nostkami (droit-interindividuel) oraz na prawa korporacyjne (droit cor
poratif). Podział ten jest przeprowadzony zależnie od tego, do kogo się 
dane prawo zwraca. Prawa korporacyjne to te wszystkie prawa, jakie 
powstają na tle stosunków między członkami ciał zbiorowych a samymi 
tymi ciałami. Rozróżnia się przy tym prawa korporacyjne prywatne 
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i publiczne. Te ostatnie powstają przede wszystkim na tle stosunków 
między państwem a obywatelami. 

Dalszy podział praw podmiotowych, to podział według kryterium 
celu, jakiemu dane prawo służy. Wyróżnia więc autor prawa o celu 
egoistycznym i prawa-funkcje (droit-fonction). Stwierdza (s. 218), że 
normalnym powołaniem prawa podmiotowego jest służyć temu, kto jest 
jego podmiotem. Wprawdzie — powiada Dabin (s. 219) — każde prawo 
podmiotowe służy w konsekwencji społeczeństwu, niemniej jednak 
można wyróżnić prawa, które służą głównie nie celowi osobistemu, ego
istycznemu, lecz społecznemu. Te ostatnie nazywa prawami o celu 
altruistycznym (s. 221). Normy prawne nadają je po to, aby służyły nie 
podmiotowi ich, lecz innym. 

Dabin zajmuje się przede wszystkim prawami — funkcjami w rodzi
nie i w państwie. Rozwija pogląd (s. 227—229), że urzędnicy i funkcjo
nariusze państwowi (realizują właśnie owe prawa podmiotowe o celu 
altruistycznym. Prawa te są im przyznane w interesie i dla dobra spo
łeczeństwa. Również obywatele mają względem państwa pewne prawa-
funkcje, np. prawa wyborcze, które mają na oku interes i dobro pań
stwa (s. 229). Wątpliwość, czy owe prawa-funkcje są w ogóle prawami 
podmiotowymi, rozstrzyga Dabin stwierdzając, że dla prawa subiek
tywnego „istotne jest m i e ć j a k o s w o j e , a nie m i e ć d l a s i e 
b i e " (s. 232). Bez odpowiedzi pozostaje jednak wątpliwość, czy to, co 
normy prawne przyznają rządzącym należy tylko do sfery uprawnień, 
czy nie nakładają one na nich także obowiązków? 

Rozdział V, a zarazem ostatni, zawiera (rozważania na temat wyko
nywania, wykorzystywania prawa podmiotowego. Przez wykonywanie 
prawa podmiotowego (l'usage) Dabin rozumie (s. 237) wszelki sposób 
korzystania z przysługującego prawa, a więc zarówno przez wykony
wanie odpowiednich działań psychofizycznych (act matériel), jak i przez 
akty prawne (act juridique). Dabin zajmuje się szeroko kontrolą nad 
wykonywaniem praw podmiotowych. Odróżnia przy tym kontrolę nad 
droits égoïstes od kontroli nad droits-fonctions. Dabin dochodzi do prze
konania, że kontrola nad prawami subiektywnymi publicznymi nie 
zawsze jest możliwa i to niekiedy nawet z natury samego prawa. Taki 
na przykład nie może być kontroli nad prawami wyborczymi, czy też 
prawami-funkcjami, jakimi dysponują najwyższe organa państwowe. 
Zastanawia się także szeroko nad złym wykonywaniem praw-funkcji. 
Może ono powstać bądź z powodu bezczynności, wtedy gdy wymagane 
jest określone działanie, z powodu błędu, z powodu niemożliwości okre
ślenia celu, któremu dane prawo ma służyć, na przykład z powodu trud
ności ustalenia, na czym polega „dobro dziecka" itp. 

Mówiąc o droits égoïtes Dabin stawia tezę, że obiegowa teoria nad
użycia prawa podmiotowego (l'abus de droit) jest błędna". Jeżeli ktoś 
korzysta z prawa niezgodnie z jego treścią, ten nie nadużywa prawa, 
lecz po prostu dopuszcza się czynu nielegalnego w t r a k c i e albo 
p r z y o k a z j i wykonywania prawa (s. 239, 271, 289). Są też pewne 
prawa podmiotowe (droits égoïtes), które w ogóle nie mogą być nad
użyte. Należą do nich te prawa przede wszystkim, które dotyczą kon-
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s t y t u t y w n y c h cech ich posiadacza, j a k o is toty fizycznej (s. 273), jego 
ciała, p r z e k o n a ń i tp . A u t o r zas tanawia się także, w czym leży istota 
tzw. l ' abus de droit . Nie polega ona — jego z d a n i e m —> na wyrządzeniu 
szkody (s. 278), D a b i n polemizuje także szeroko z poglądem M. Josse¬ 
randa, że nadużyciem p r a w a jest określony rodzaj działań przynoszą
cych szkodę (s. 285). Dabin uważa, że właśc iwym k r y t e r i u m nadużycia 
p r a w a jest moralność. P r a w a się nadużywa, kiedy korzys ta się z niego 
wbrew moralności. Idzie przy tym o tę część norm moralnych, k tóre 
dotyczą obowiązków człowieka wobec innych ludzi (s. 295). W a r t o tu 
zauważyć, że zupełnie analogiczną koncepcję przyjął nasz Sąd N a j 
wyższy, kształtując s tosunki wza jemne między p r a w e m a zasadami 
współżycia społecznego 2 . Tak na przykład jest nadużyciem prawa, kiedy 
wykorzys tu je się uprawnienie , aby zaspokoić swoje uczucie złośliwości, 
mściwości i tp. W ten s a m sposób mogą być t a k ż e n a d u ż y w a n e wolności 
obywatelskie, na przykład wolność konkurencji (s. 301), o ile konkurent 
k ieru je się p r a g n i e n i e m zru jnowania jakiejś osoby lub tym, a b y unie
możliwić korzystanie z jej p r a w . Nadużycie p r a w a pociąga za sobą 
sankcję, o ile spowodowało efektywną szkodę. J e s t t a k w myśl zasady 
„sans intérêt pas d'action" (s. 303). 

W końcu Dabin wyróżnia jeszcze tzw. droits discrét ionaires, k t ó r e 
cechują się tym, że nie nadają się do tego, aby je nadużywać, k t ó r e 
pozwala ją ich podmiotowi zachowywać się w p e w n y c h okolicznościach 
arbitralnie, na przykład właściciel w granicach swego prawa własności 
m o ż e robić ze swoją rzeczą co mu się podoba-

Książkę zamyka alfabetyczny indeks nazwisk cytowanych autorów. 
Rozprawa Dabina, j a k widać chociażby z powyższego przeg lądu jej 

treści, ujęta jest ahis torycznie. A u t o r nie postawił sobie zadania, a b y 
zbadać j a k p r a w a podmiotowe b y ł y u k s z t a ł t o w a n e w różnych typach 
ustrojów, a b y poszukać jak ichś tendencj i rozwojowych. Nie zajął s ię 
też tym, j a k ksz tał towały się h i s torycznie poglądy uczonych na p r a w o 
p o d m i o t o w e . Dabin przyjął ak tua ln ie istniejący w Belgii s t a n p r a w n y 
za s t a n nie jako n a t u r a l n y . Nie znajdujemy też w książce żadnej 
w z m i a n k i o socjal istycznym systemie p r a w n y m i o u p r a w n i e n i a c h przy
z n a w a n y c h przez p r a w o socjalistyczne. Tytuł monograf i i tymczasem 
raczej w y m a g a postawienia tych wszystkich zagadnień. Widać więc, że 
p r a w o p o d m i o t o w e zostało w książce Babina u ję te w sposób jedno
s t ronny, dający a s u m p t do złudzenia, że sys tem p r a w a belgijskiego 
i po części f rancuskiego jest j ak imś s y s t e m e m uniwersa ln ie ważnym. 
W samej rzeczy zatem książka Babina t r a k t u j e nie o p r a w i e podmio
towym w ogóle, lecz o tym prawie w aktua lnym systemie p r a w n y m bel
gijskim i francuskim. 

Mówiąc o publ icznych p r a w a c h p o d m i o t o w y c h korporacy jnych, 
B a b i n wychodzi z oczywiście fałszywego założenia (s. 211), że p a ń s t w o 
jest organizacją, które j celem jest wspólne dobro jego członków, jest 

2 Por. A. Łopatka i Z. Ziembiński, Próba systematyzacji zasad współżycia 
społecznego wg orzecznictwa SN, „Państwo i Prawo", nr 4—5, 1957, s. 804—807, 
821—822. 
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pewien porządek społeczny służący jednostkom i grupom społecznym 
do uzyskiwania ich własnego dobra. Uważa on (s. 228—229), że rządzący 
w państwie wypełniają tylko pewien obowiązek dla dobra publicznego, 
że przyznane im prawa-funkcje są w interesie wyłącznie państwa. W ten 
sposób Dabin przemilcza albo po prostu tuszuje zróżnicowanie klasowe 
kapitalistycznego społeczeństwa, stawia klasę rządzącą-kapitalistów 
w pozycji ofiarnych pracowników w interesie ogółu. 

Wprowadzając pojęcie prawa-funkcji, autor zaciera właściwą gra
nicę pomiędzy uprawnieniem a obowiązkiem, między uprawnieniem 
,a kompetencją. To samo dotyczy też rozróżnienia praw podmiotowych 
i wolności obywatelskich. 

Dabin trafnie twierdzi, że wszystkie gałęzie prawa mogą nadawać 
prawa podmiotowe. W istocie rzeczy jednak traktuje o prawach pod
miotowych nadawanych przez samo prawo cywilne, a więc ogranicza 
się do zagadnień stosunkowo najlepiej opracowanych w literaturze. 
Autor nie stawia więc sobie zadań pionierskich. 

Niemniej, książka Dabina warta jest rzetelnego przestudiowania. 
,0 jej wartości decyduje przede wszystkim punkt wyjścia przyjęty przez 
autora, a mianowicie potraktowanie praw podmiotowych jako uprawnień. 

Adam Łopatka 

H. R. G. G r e a v e s , The British Constitution, 4th Impression, George 
Allen and Unwin Ltd, London 1956, ss. 265. 

Dla układającego bibliografię prawniczą według przyjętego u nas 
systemu szufladek, książka Greavesa sprawiałaby poważny kłopot. Nie
właściwą decyzją byłoby ulokowanie jej w dziale nauki o prawie pań
stwowym. Autor, wykładowca londyńskiej School of Economics and 
Political Science, nie zajmuje się prawie zupełnie analizą prawną ze
społu różnorodnych aktów składających się na pisany zrąb brytyjskiej 
konstytucji: zakłada on (ku strapieniu polskiego czytelnika), że akty 
te oraz podstawowe niepisane konwencje konstytucyjne są rzeczą po
wszechnie znaną. „Brytyjska konstytucja to coś więcej niż zespół insty-
tucyj działających w oparciu o zasady zawarte w prawie czy wyrażone 
w konwencjach. To społeczeństwo w jego aspekcie politycznym. Nie 
można zrozumieć jej istoty w oderwaniu od ogólnej charakterystyki 
społeczeństwa (s. 11)". Autor stara się więc przedstawić czytelnikowi 
realny układ sił politycznych, które sprawiają, że szerokie ramy teore
tycznie istniejących kompetencji naczelnych organów państwowych są 
właśnie w ten, a nie w inny sposób wypełniane praktyką konstytucyjną, 
pokazując przy tym kształtowanie się tej praktyki co najmniej na prze
strzeni dziejów ostatniego stulecia. Czy można by zaliczyć omawianą 
książkę do prac z dziedziny ogólnej teorii państwa i prawa? I ta kwali
fikacja nie byłaby w pełni bezsporna. Mimo licznych w omawianej 
książce refleksji ogólnych, refleksji teoretyczno-prawnych, książka ta 
jest najwyraźniej pracą socjograficzną, socjografią poszczególnej grupy 
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państwowej w pewnym okresie jej rozwoju i to przy tym opisem 
grupy, którą z wszelkich względów trudno byłoby uznać za typową. 

Obraz, który daje nam autor, jest w zasadzie obrazem z okresu pierw
szego wydania tej książki (1938), korygowanym obserwacjami zmian 
z lat wojennych i powojennych. Osiemnastolecie to nie przyniosło po
ważniejszych zmian formalnych w brytyjskim prawie konstytucyjnym, 
przyniosło natomiast przeobrażenia układu sił społecznych w kraju. 
Przeobrażenia te autor podkreśla zresztą silniej w przedmowie do wy
dań powojennych, niż w rozdziałach szczegółowych. 

We wstępie do swej pracy autor zestawia najważniejsze akty prawne, 
które normują najistotniejsze problemy konstytucyjne, podkreśla jed
nak przy tym, iż akty te formalnie niczym nie różnią się od pozostałych. 
Konstytucyjne zwyczaje prawne (conventions) dzieli autor na zasad
nicze trzy rodzaje: konwencje dotyczące współdziałania organów wy
konawczych z parlamentem, konwencje dotyczące uzależnienia rządu 
od opinii wyborców, a wreszcie te, które dotyczą funkcjonowania po
szczególnych centralnych organów państwowych. 

Przechodząc do omawiania poszczególnych instytucji, autor pod
kreśla centralną pozycję Izby Gmin w systemie organów państwa bry
tyjskiego; wskazuje on na przeobrażenia jej roli jako czynnika kontro
lującego rząd. Według zeszłowiecznej koncepcji angielskiej, członek 
parlamentu był przedstawicielem niższych od siebie, a nie delegatem 
wyborców-zwierzchników. Parlament sam wówczas decydował o losie 
gabinetów i w czasie kryzysu z reguły nie dochodziło do odwołania się 
do woli wyborców. W okresie międzywojennym natomiast, przy zasad
niczo pięcioletniej kadencji parlamentu, wybory odbywały się prze
ciętnie co trzy lata. Rozwój aparatu rządowego i zwiększanie się agend 
państwa prowadziło, przy przestarzałej procedurze pracy parlamentar
nej, do coraz dalszych delegacji ustawodawczych na rzecz rządu, par
lament bowiem nie mógł zmieścić w ramach sesji całości pracy usta
wodawczej. Te same przyczyny wpływają niekorzystnie na skutecz
ność kontroli parlamentu nad pracami rządu. Autor zwraca też uwagę 
na przekształcanie się pozycji społecznej członka parlamentu. W dzie
więtnastym stuleciu mógł to być tylko człowiek, którego stać było na 
sprawowanie niepłatnej funkcji politycznej: zapewniało to jednolitość 
struktury społecznej parlamentu, w którym zasiadali wyłącznie przed
stawiciele klas posiadających. Wprowadzenie wynagrodzenia dla człon
ków parlamentu nie zmieniło radykalnie tego stanu rzeczy, zważywszy 
na niepewność tego rodzaju kariery. W każdym razie jeszcze w 1951 r. 
w Izbie Gmin 96 jej członków reprezentowało 447 dyrektorskich stano
wisk w przedsiębiorstwach, w tym 112 prezesur. Ale w 1922 r. na 400 
członków parlamentu, spoza Labour Party było 255 dyrektorów oraz 
właścicieli ziemskich reprezentujących ogółem kapitał blisko 2 000 000 000 
funtów. Osłabienie siły politycznej Izby Gmin w stosunku do rządu 
autor wiąże z jej stopniowo rosnącym zróżnicowaniem klasowym. 

Autor zajmuje się następnie przeobrażeniami Izby Lordów w ciągu 
ostatniego stulecia i jej strukturą społeczną, wskazując na źródła za
chowawczej polityki brytyjskiej izby wyższej. 
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Autor skłonny jest zakwestionować ścisłość powiedzenia, iż król 
angielski panuje, ale nie rządzi. Podkreśla on, że wbrew tej zasadzie 
decyzje królewskie mogą odgrywać w pewnych przypadkach istotną 
rolę, na przykład w czasie kryzysu rządowego, i że monarcha ma tu 
możność odstąpienia od ustalonych dla tej sytuacji konwencyj, o ile ze 
względu na konkretny przypadek krok ten nie narazi go na dezapro
batę opinii publicznej. Unikanie dezaprobaty opinii publicznej, a raczej 
tej części opinii, która reprezentuje realną siłę polityczną w istnieją
cym układzie stosunków, jest zasadniczym czynnikiem ograniczającym 
rozległe nominalnie kompetencje królewskie. Chodzi tu o niedopusz
czenie do dyskusji co do celowości zachowania monarchii i instytucji 
z nią związanych. Autor porównując monarchię angielską z bardziej 
demokratycznymi jego zdaniem monarchiami w Holandii, Belgii, Danii 
czy Norwegii, ocenia, iż zniesienie przywilejów arystokratycznych, 
dworu królewskiego jako czynnika odgrywającego pewną rolę poli
tyczną, a przede wszystkim izby wyższej o obecnym charakterze, przy
czyniłoby się do umocnienia instytucji monarchii w zmieniającym się 
stopniowo układzie społeczno-politycznym Anglii. 

Omawiając mechanizm działania angielskiego gabinetu i dzieje kształ
towania się tej instytucji, autor zwraca uwagę na bardzo rozległe kom
petencje premiera; jednocześnie jednak pokazuje zawiłość sytuacji po
litycznej pierwszego ministra i jego zależność zarówno od własnej 
partii w parlamencie, jak i od opozycji oraz od korony. 

Roli partii politycznej poświęca autor szczególnie wiele uwagi. Jego 
zdaniem, demokracja współczesna jest możliwa tylko dzięki takiej insty
tucji politycznej, jaką są partie, jako instrument poprzez który oby
watel ma możność wpływu na skład grupy kierującej państwem oraz 
czynnik informujący i wyjaśniający szerszemu ogółowi korzyści i nie
bezpieczeństwa związane z tym czy innym kierunkiem polityki. Autor 
pokazuje drogę przekształcania się dawnych partii reprezentujących 
różne odłamy opinii klas posiadających, złączonych przecież wieloma 
wspólnymi koncepcjami politycznymi, w partie współczesne, reprezen
tujące interesy poszczególnych klas. Daje on szereg interesujących 
informacji o strukturze wewnętrznej partii, a zwłaszcza o strukturze 
Labour Party i o czynnikach decydujących o jej polityce. Spostrzega 
on niebezpieczeństwo przeobrażania się partii z narzędzia politycznego 
w wartość samoistną, gdy względy taktyczne zaczynają przesłaniać cele 
zasadnicze. Analizuje on też środki materialne działania poszczególnych 
partii, wskazując na dysproporcje pomiędzy zasobami finansowymi 
Labour Party a środkami stojącymi do dyspozycji konserwatystów czy 
liberałów. Problem ten nabiera istotnego znaczenia, zwłaszcza w ze
stawieniu z danymi o komercjalizacji i uzależnieniu od nielicznego 
grona wydawców prasy angielskiej, przedstawionymi w rozdziale po
święconym czynnikom kształtującym brytyjską opinię publiczną. 

Omawiając strukturę organów administracji centralnej, autor zwraca 
uwagę na zasady selekcji stosowane przy obsadzaniu stanowisk w bry
tyjskiej służbie cywilnej. Droga do stanowisk kierowniczych prowadzi 
w zasadzie poprzez ekskluzywne szkoły i uniwersytety, w znikomym 
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tylko stopniu dostępne nawet dla najzdolniejszej młodzieży z klas nie 
posiadających, a urabiające u swych wychowanków bynajmniej nie 
postępową postawę wobec problemów społecznych. Autor podkreśla 
jednak, że z drugiej strony dość rygorystyczna selekcja zapewnia wy
równany i wysoki poziom fachowy tej grupy urzędników, czego nie 
można powiedzieć o urzędnikach zarządów lokalnych, których dobór 
jest często dość przypadkowy. 

Ogólne uwagi autora co do zespołu ludzi zatrudnionych w służbie 
cywilnej dadzą się też odnieść do obsady sądów. Łatwo zrozumieć, jakie 
znaczenie w angielskim zwłaszcza sądownictwie, pracującym w oparciu 
o swoisty system prawa, ma postawa sędziego i jego pogląd na pro
blemy społeczne. Chlubą angielskiego sądownictwa jest uczciwość i nie¬ 
sprzedajność sędziów. Ale sędziowie angielscy rekrutują się w znacz
nej większości z klas posiadających, w większości przechodzą poprzez 
„public schools" i przy całej swej uczciwości szczerze uważają za swój 
moralny obowiązek obronę interesów tego porządku społecznego, który 
stworzyła ich klasa, i stąd wyraźnie konserwatywne tendencje ich 
orzecznictwa. 

Rozdziały poświęcone strukturze społecznej armii i policji, a także 
strukturze społecznej ściśle związanego z aparatem państwowym 
kościoła anglikańskiego, dają obraz stosunków obfitujących w relikty 
nie spotykane w kontynentalnych państwach kapitalistycznych. 

Rozważania swe zamyka Greaves uwagami o tendencjach rozwojo
wych demokracji angielskiej. Początki jej widzi w tendencjach wolno
ściowych i równościowych okresu wczesnokapitalistycznego. Przy tym 
dla nowej klasy sięgającej po współwładzę istotne znaczenie miała 
walka o wolność polityczną i ekonomiczną, a hasła egalitarne były 
elementem raczej drugorzędnym, narzuconym przez okoliczności. Rezul
tatem walki było powstanie państwa reprezentującego interesy boga
tego mieszczaństwa, pozostawiającego uprzywilejowaną sytuację daw
nej arystokracji, o ile zdołała ona zachować swą pozycję ekonomiczną. 
Czasy ostatnie przynoszą, zdaniem autora, pewne zwężenie burżuazyj¬ 
nej dziewiętnastowiecznej koncepcji wolności politycznej, ale cechuje 
je rozwój tendencji egalitarnych, wyrażający się w definitywnym upo
wszechnieniu praw wyborczych, w progresywnym systemie podatko
wym, w socjalizacji pewnych działów gospodarki i nadzorze nad innymi, 
w podjęciu przez państwo obowiązku wielu świadczeń socjalnych itp. 
To wszystko jednak, zdaniem autora, nie zmienia podstaw istniejącego 
ustroju społecznego i politycznego. 

Książka Greavesa warta jest przeczytania choćby tylko ze względu 
na bogaty materiał informacyjny, nieznany na ogół polskiemu czytel
nikowi. Szczególnie ciekawe wydaje się pokazanie mechanizmu kształ
towania opinii publicznej i kierowania opinią w kraju, w którym opinii 
tej przypisuje się tak wielką wagę. Omawianej pracy można by za
rzucić, że aktualizacja wydań powojennych jest zbyt skąpa i ogranicza 
się często tylko do suchej notatki o zmianie poprzednio obowiązującego 
ustawodawstwa. 

Zygmunt Ziembiński 
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Ludwik G e l b e r g , Układ warszawski, Studium prawnomię¬ 
dzynarodowe, PWN, Warszawa 1957, ss. 199. 

Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisany dnia 
14 V 1955 r. w Warszawie między ośmiu państwami socjalistycznymi, 
zwany potocznie Układem warszawskim, jest znany szerokiej opinii 
publicznej raczej jako pojęcie polityczne. Prof. Gelberg podjął się analizy 
prawnomiędzynarodowej tego układu, by jak pisze we wstępie „ . . . przy
czynić się w pewnej choć mierze do uzupełnienia luk istniejących w na
szej literaturze prawa międzynarodowego, w której opracowania poświę
cone analizie poszczególnych umów międzynarodowych zasługujących 
na to czy ze względu na ich znaczenie polityczne, czy też na interesujące 
aspekty ze stanowiska doktryny, należały w okresie powojennym raczej 
do rzadkości" (s. 7). Literatura prawna na temat Układu warszawskiego 
jest dotychczas uboga. Autor tak ją charakteryzuje: „ . .. ogłoszone arty-
kuły, które zajmowały się Układem warszawskim nosiły raczej charak
ter polityczny i publicystyczny, pozostawiając problematykę ściśle 
prawną na dalszym planie, ograniczając się przeważnie do jej ogólniko
wego potraktowania" (s. 6—7). Szkoda jednak, iż autor tej literatury nie 
zestawił w bibliografii. Przy tej okazji warto wskazać jeszcze jedno 
opracowanie, jak się zdaje nie wykorzystane przez autora, mianowicie 
pracę doc. Gerharda Reintanza pt. Der Warschauer Vertrag, która uka
zała się już w lipcu 1955 r. w NRD l. Praca ta stanowiła niewątpliwie 
jedną z pierwszych prawnomiędzynarodowych analiz Układu warszaw
skiego, dlatego zasługuje na uwzględnienie. 

Praca prof. Gelberga składa się ze wstępu i dziewięciu rozdziałów. 
Oto zestawienie tytułów i treści rozdziałów, pozwalające na zorientowa
nie się w tematyce pracy. Rozdział I „Geneza Układu warszawskiego" 
obejmuje następujące zagadnienia: zarys historyczny, wpływ dokumen
tów dyplomatycznych na tekst Układu warszawskiego, Układ warszawski 
a Karta NZ., Układ warszawski a dwustronne rumowy polityczne zawarte 
między jego uczestnikami. Treść rozdziału II. „Cele i zasady Układu",; 
jest następująca: zasada pokojowego współistnienia, zakaz stosowania 
siły lub jej groźby, obowiązek pokojowego załatwienia sporów międzyna
rodowych, Układ warszawski a zasada suwerenności, zasada nieinter
wencji, zagadnienie stacjonowania wojsk na terytorium innych sygna
tariuszy Układu warszawskiego. Rozdział III „Środki zmierzające do 
realizacji celów i zasad Układu" zajmuje się samoobroną w Układzie 
warszawskim, obowiązkiem konsultacji, zakazem udziału we wrogich 
koalicjach, współpracą ekonomiczną i kulturalną oraz problemem roz
brojenia. Krótki rozdział IV szkicuje problem Niemiec na tle Układu 
warszawskiego. Rozdział V „Struktura organizacji Układu warszaw
skiego" omawia zagadnienia organizacyjne. Rozdział VI ,,Zagadnienie 
uczestnictwa" dzieli się na następujące paragrafy: pierwotni uczestnicy 
Układu, charakter otwarty Układu, warunki przystąpienia do Układu 

1 G. Reintanz, Der Warschauer Vertrag, „Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Martin-Luther-Uniwersität Halle-Wittenberg", Jahrg. 4, Heft 5, 1955, s. 591—602. 
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i Chińska Republika Ludowa a Układ warszawski. W rozdziale VII pt. 
,,Działanie Układu w przestrzeni" poruszono zasięg terytorialny Układu 
i zagadnienie regionalizmu. Rozdział VIII „Działanie Układu warszaw
skiego w czasie" poświęcony jest następującym problemom: wejście w ży
cie Układu, czas trwania i utrata mocy obowiązującej Układu warszaw
skiego w razie wejścia w życie ogólnoeuropejskiego układu bezpieczeń
stwa. Rozdział IX nosi tytuł „Niektóre zagadnienia formalne Układu" 
i omawia problem języka oraz alternat. Praca uzupełniona jest załącz
nikami zawierającymi dokumentację (radzieckie projekty ogólnoeuro
pejskiego układu o bezpieczeństwie zbiorowym z 10 II 1954 i 20 VII 1955, 
tekst Układu warszawskiego wraz z deklaracją premiera Grotewohla, 
uchwała o utworzeniu zjednoczonego dowództwa sił Zbrojnych państw — 
Stron Układu warszawskiego oraz Deklaracja praska stron Układu war
szawskiego z dnia 28 I 1956) 

Prof. Gelberg jest autorem, który w swoich pracach zawsze dużą 
wagę przywiązywał do komentarza politycznego. Komentarz ten, tak 
modny w przeszłości, nieraz przewyższał ilościowo rozważania natury 
prawnej. W recenzowanej pracy autor, jak to zaznaczył we wstępie, dążył 
do skupienia uwagi na zagadnieniach prawnych Układu warszawskiego. 
Ponieważ jednak Układ ten w swych formułach prawnych zawiera 
bogatą i ważką treść polityczną, autor sporo miejsca poświęcił szkico
waniu tła politycznego. Swoją postawę metodologiczną autor tak cha
rakteryzuje na s. 24: „ . . . p r z y analizie współczesnych dokumentów praw¬ 
nomiędzynarodowych jest rzeczą nieodzowną obok analizy samego tekstu 
dokumentu zwrócić szczególną uwagę na faktyczne postępowanie sygna¬ 
tariuszy tego aktu, w szczególności zaś tych, którzy w organizacji od
grywają czołową rolę i nadają kierunek jej działalności, związanej z rea
lizacją założeń tego aktu". A na s. 77 autor pisze, że przy ocenie czy 
dany układ jest agresywny, czy obronny, „sama deklaracja pokojowości 
i obronności takiego czy innego układu lub organizacji międzynarodo
wej nie może być uważana za wystarczającą dla określenia ich prawdzi
wego charakteru. Muszą być wzięte pod uwagę 'rzeczywiste powody, 
które doprowadziły do zawarcia układu,, tendencje polityczne, którymi 
kierowały się i kierują państwa uczestnicy układu, a zwłaszcza najpo¬ 
tężniejsze z nich. Takiego rodzaju czynniki oddają bowiem w lepszym 
stopniu prawdziwą istotę niejednego dokumentu dyplomatycznego, niż 
wzniosłe hasła i deklaracje zawarte w jego tekście". 

Ta postawa metodologiczna autora nasuwa następujące uwagi: nie
wątpliwie konieczne jest uwzględnienie przy analizie danego aktu praw
nego jego genezy politycznej oraz stosowania i wykonywania w prak
tyce. Jednakże pamiętać trzeba «zawsze, że kryterium co było „rzeczywi
stym powodem" zawarcia danej umowy leży w płaszczyźnie politycznej. 
Weźmy na przykład ocenę NATO. W oczach państw socjalistycznych 
NATO jest organizacją agresywną, w oczach państw kapitalistycznych 
(a przynajmniej w ocenie ich rządów) — jest organizacją obronną prze
ciw wyimaginowanemu niebezpieczeństwu agresji komunistycznej. 
Ocena charakteru NATO w obu obozach jest więc skrajnie przeciw-
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stawna i leży w sferze p r z e k o n a ń p o l i t y c z n y c h . Żeby jednak 
u d o w o d n i ć agresywny charakter NATO nie wystarczy wyrażenie 
swego przekonania politycznego. Trzeba na podstawie konkretnej inter
pretacji gramatycznej, logicznej i historycznej postanowień paktu pół
nocnoatlantyckiego oraz na podstawie ich praktycznego stosowania uza
sadnić swoją ocenę. Wnioski przy tej ocenie muszą jednakże opierać się 
na f a k t a c h , a nie na intencjach przypisywanych któremuś z państw, 
bowiem tylko fakty mają moc przekonywania, natomiast ocena intencji 
może być różna. Postawa metodologiczna, którą deklaruje autor, spra
wiłaby mu niewątpliwie kłopot w rzeczowej dyskusji, na przykład z praw
nikiem amerykańskim, którego trudno byłoby przekonać argumentem, 
że NATO jest dlatego organizacją agresywną, bo kierowniczą rolę od
grywają w niej Stany Zjednoczone, które są państwem agresywnym. 

Wydaje się, że głównym zadaniem socjalistycznej nauki prawa mię
dzynarodowego jest przygotowanie a r g u m e n t a c j i p r a w n e j , 
z którą można by wystąpić w razie potrzeby na forum międzynarodo
wym, i która zachowałaby także w tych warunkach moc przekonującą. 
Polityczne uzasadnienie określonych posunięć rządu należy przede wszyst
kim do publicystyki, od której nauka prawa międzynarodowego winna 
się przecież czymś różnić. 

Nie negując więc słusznie postulowanej przez autora potrzeby sięg
nięcia do tła politycznego — normy prawa międzynarodowego powstają 
bowiem jako wyraz określonych potrzeb polityki zagranicznej zaintere
sowanych państw — należy sobie zdać sprawę, że dyskusja naukowa 
może być prowadzona tylko na podstawie oceny f a k t ó w a nie in¬ 
tencji politycznych. Taka postawa badawcza pozwoli uniknąć owej 
frazeologii politycznej i pustego werbalizmu, które w niedawnej prze
szłości zaciążyły nad wielu pracami polskimi z dziedziny prawa między
narodowego i niejednokrotnie przymiotnikami zastępowały dowodzenie 
naukowe. Relikty owej metody zapewne jeszcze ciążyć będą na pracach 
polskich; nie jest od nich wolna również recenzowana praca. W wielu 
miejscach tej pracy dowodzenie zastępują deklaracje operujące aksjo¬ 
matycznymi ocenami 'politycznymi. Na przykład prawdziwe, ale nie po
parte dowodami jest twierdzenie na s. 14, iż układy londyńskie i pary
skie z 1954 r. są sprzeczne z układami radziecko-brytyjskim w 1942 r. 
i radziecko-francuskim z 1944 r., bez uzasadnienia twierdzenia na s. 161, 
że układy paryskie z 1954 r. przewidują wyposażenie armii zachodnionie¬ 
mieckiej w broń termojądrową, deklaratywne oświadczenie na s. 21, że 
Układ warszawski w sposób istotny wzmacnia system bezpieczeństwa 
(zbiorowego, nie poparte dowodzeniem twierdzenie na s. 32, że Układ 
warszawski rozwija i pogłębia odpowiednie postanowienia dwustronnych 
układów sojuszniczych między państwami socjalistycznymi itd. Szczegól
nie mocno werbalizm i deklaratywność zaciążyły na rozdziale IV („Układ 
warszawski a problem Niemiec"), który ogranicza się wyłącznie do po
wierzchownej oceny politycznej, nie wnoszącej nic nowego w aspekcie 
prawnym. Autor nie miał, rzecz jasna, obowiązku zajmować się licznymi 
problemami szczegółowymi, ale mógł przynajmniej odesłać do literatury, 
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która te problemy opracowała. Brak zestawienia literatury dotyczącej 
samego Układu warszawskiego, jak i poszczególnych problemów z nim 
związanych, stanowi jeden z głównych niedostatków pracy. 

Ze szczegółowych uwag wypada wymienić następujące: 
Na s. 28 zaszedł błąd w wyliczeniu dwustronnych (układów sojuszni

czych między państwami socjalistycznymi. Dwukrotnie wymieniono 
układ rumuńsko-czechosłowacki z 21 VII 1948, co w sannie dało niewłaś
ciwą liczbę ogólną 16 (s. 29), zamiast 15. W rzeczywistości jednak ukła
dów tych było więcej: autor pominął Jugosławię, która swego czasu 
również była sojusznikiem w ramach obozu socjalistycznego. 

W punkcie b) rozdziału I nie zostały uwzględnione dwie ważne dekla
racje prawno-polityczne państw socjalistycznych: Deklaracja warszaw
ska z 1948 r. i Deklaracja praska z 1950 r. Dla genezy Układu warszaw
skiego akty te nie są bez znaczenia. 

Na s. 33 omówiony jest stosunek Układu warszawskiego do dwustron
nych umów sojuszniczych państw socjalistycznych. Autor uzasadnia po
gląd, że Układ warszawski nie spowodował wygaśnięcia owych umów 
dwustronnych mimo identyczności kontrahentów, przy pomocy następu
jących argumentów: brak aktu prawnego uchylającego moc prawną tych 
układów, brak takiego postanowienia w Układzie warszawskim, brak 
identyczności treści Układu warszawskiego i umów dwustronnych, po
twierdzenie mocy obowiązującej umów dwustronnych przez samych kon
trahentów. Twierdzenie autora o identyczności kontrahentów w umo
wach dwustronnych i Układzie warszawskim nie jest ścisłe: nie było 
żadnej dwustronnej umowy sojuszniczej z NRD. Układ warszawski jest 
pierwszą umową sojuszniczą tego państwa. Autor nie uzasadnia też (bliżej 
swego poglądu o braku identyczności treści Układu warszawskiego i umów 
dwustronnych. A otwierało się tu pole do ciekawej analizy prawnej. 
Autor na s. 83 wraca zresztą do tego zagadnienia i stwierdza, iż w prak
tyce zaciera się różnica w określeniu adresata, przeciw któremu wymie
rzony jest Układ warszawski i układy dwustronne. 

Na s. 73—74 autor formułuje tezę (za radzieckim autorem Baginia¬ 
nem), że „zastosowanie kolektywnej samoobrony nie musi być wynikiem 
zawartego układu. W wypadku napaści na jakieś państwo, inne państwa 
mogą, kierując się wspólnym interesem, wystąpić wspólnie przeciw 
agresorowi". Teza ta w takim sformułowaniu prowadzi w konsekwencji 
do wyeliminowania ONZ jako organizacji powołanej do strzeżenia bez
pieczeństwa zbiorowego na świecie. 

Na s. 86 autor zajmuje się zagadnieniem obowiązku konsultacji między 
stronami Układu {art. 3 ust. 1). Można dorzucić uwagę, że Układ war
szawski nie określa ani czasokresu, ani formy tych konsultacji (szczegól
nie dotyczy to konsultacji periodycznych). 

Na s. 114—115 wypada dodać przy okazji omawiania uchwały pras
kiej w sprawie zbierania się Doradczego Komitetu Politycznego, iż ter
min ustalony (dwa razy do roku) nie był dotychczas przestrzegany. 

Niezależnie od powyższych kwestii należy zwrócić uwagę na interesu
jącą tezę autora o zmienności znaczenia poszczególnych zasad i celów 
Układu (s. 36), w zależności od rozwoju sytuacji politycznej na świecie. 
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Czytelnika pracy z pewnością zainteresują również uwagi autora 
w sprawie wydarzeń węgierskich w październiku-listopadzie 1956. Autor 
reprezentuje pogląd, że Układ warszawski nie może być uważany za 
podstawę prawną dla akcji wojsk radzieckich na Węgrzech. Zdaniem 
autora, Układ jest skierowany przeciw niebezpieczeństwu agresji z ze
wnątrz, a „nie daje żadnych uprawnień wojskom uczestników Układu 
czasowo przebywających na obszarach innego kontrahenta do ingerencji 
w jego sprawy wewnętrzne" (s. 62). Autor sprowadza ten problem do 
zagadnienia prawnej dopuszczalności interwencji na prośbę rządu zainte
resowanego. Stwierdzając, że to zagadnienie nie jest proste, konkluduje: 
„Zdaniem naszym zasada suwerenności i samostanowienia narodów musi 
przemawiać również przeciw interwencji dokonanej na prośbę rządu" 
(s. 62). Do wydarzeń węgierskich wraca autor w rozdziale VIII, pkt b 
(„Czas trwania Układu"). Na tle problemu jednostronnego wystąpienia 
z Układu, autor analizuje skutki prawne deklaracji Imre Nagyá z dnia 
1 XI 1956 o wypowiedzeniu Układu warszawskiego i ogłoszeniu neutral
ności przez Węgry. Naświetlając to zagadnienie od strony prawa konsty
tucyjnego i prawa międzynarodowego, autor dochodzi do wniosku, że 
deklaracja ta była nieważna, ponieważ: 1) zgodnie z konstytucją Węgier
skiej Republiki Ludowej nie rząd, lecz jedynie głowa państwa (Prezy
dium WRL) miała prawo wypowiedzieć Układ, 2) wypowiedzenie winno 
być złożone rządowi PRL jako państwu-depozytariuszowi Układu, a nie 
ambasadorowi ZSRR, 3) wystąpienie jednego z kontrahentów Układu 
przed upływem 20-letniego okresu ważności — przy braku postanowie
nia o możliwości wcześniejszego wystąpienia — stanowi rewizję Układu 
i wymagałoby zgody wszystkich kontrahentów (s. 169). 

Ogólnie charakteryzując pracę prof. Gelberga, wydaje się, że należy 
ją nazwać komentarzem prawnym do Układu warszawskiego. Pewne 
braki tego komentarza zostały podkreślone wyżej. Dodać by można tylko 
ogólną uwagą, że praca zyskałaby przy głębszym teoretycznym podbu
dowaniu. Na pozytywną ocenę zasługują próby objęcia komentarzem 
również niektórych aktualnych problemów. 

Bolesław Wiewióra 

B. A. L i s k o w i e c , G. N. P o l a n s k a j a , Dogowor kontrak
tacji sielskochozjajstwiennoj produkcji, Gosudarstwiennoje Izda¬ 
tielstwo Juridiczeskoj Litiratury, Moskwa 1955, ss. 111. 

Kontraktacji produktów rolnych poświęcono wiele uwagi w litera
turze społeczno-ekonomicznej ZSRR. Zagadnienia organizacyjne kontrak
tacji były przedmiotem ubocznego rozważania w podręcznikach prawa 
kołchozowego i administracyjnego, jak na przykład N. D. Kazancewa 
Prawo własności kołchozowej, Warszawa 1950, i S. S. Studienikina, 
W. A. Własowa i I. I. Jewtichijewa Radzieckie prawo administracyjne 
Warszawa 1953. 

Dotychczas nie było jednak żadnego wyczerpującego opracowania ana
lizującego zagadnienia umowy kontraktacji od strony cywilno-prawnej, 
a ogłoszone w latach 1929—1954 nieliczne artykuły dotyczyły tylko nie-
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których zagadnień prawnych umowy kontraktacji. Natomiast szereg 
artykułów ogłoszonych w „Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo" w latach 
1954—1955 dotyczących systemu i przedmiotu przyszłego kodeksu cywil
nego ZSRR omawia między innymi miejsce umowy kontraktacji w syste
mie prawa ZSRR i wskazuje na konieczność włączenia umowy kontrak
tacji do przyszłego k. c. ZSRR. 

Dotyczą one więc zagadnień istotnych z punktu widzenia «kodyfikacji 
prawa cywilnego ale nie mających decydującego znaczenia dla wyjaś
nienia zasadniczych zagadnień umowy kontraktacji na tle obowiązują
cego ustawodawstwa ZSRR, a zwłaszcza k. c. RSFSR. 

Recenzowana praca jest pierwszym monograficznym opracowaniem 
w radzieckiej literaturze prawniczej umowy kontraktacji produktów 
rolnych od strony cywilno-prawnej. Doczekała się już recenzji S. Baj-
sałowa w nrze 9 miesięcznika „Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo" 
z 1956 r. Recenzja w przeważającej mierze dotyczyła zagadnień społe
czno-politycznych oraz organizacyjnych związanych z umową kontrak
tacji. 

Dla czytelnika polskiego zajmującego się umową kontraktacji w prak
tyce sądowej czy rozważaniach teoretycznych może mieć duże znaczenie 
zapoznanie się z recenzowaną pracą, gdyż i naszej praktyce jest znana 
instytucja umowy kontraktacji. Nie unormowana ona jest jednak w prze
pisach naszego prawa cywilnego, a nasuwa przy tym w orzecznictwie 
sądów powszechnych dużo trudności. 

Pracę ujęli autorzy w dwóch zasadniczych częściach. We wstępie 
(s. 5—11) Polanskaja omówiła znaczenie kontraktacji jako jednego ze 
środków zapewniających wzrost produkcji rolnej i ustanawiających bez
pośrednią więź produkcyjną gospodarki rolnej z przemysłem i umożli
wiających właściwe planowanie. 

Autorka zwróciła jednocześnie uwagę na polityczną stronę kontrak
tacji jako środka umacniającego sojusz robotniczo-chłopski i więź miasta 
ze wsią. 

W części I „Rozwój form prawnych kontraktacji produktów rolnych" 
(s. 12—44) Polanskaja dokonała historycznego przeglądu rozwoju form 
prawnych kontraktacji, wskazując na bogate doświadczenia w zastoso
waniu umów kontraktacji jako jednej z form prawnych skupu szeregu 
produktów rolnych w gospodarce radzieckiej. 

W części II „Formy prawne kontraktacji produkcji rolnej według 
obowiązującego ustawodawstwa" (s. 45—111), Polanskaja w § 1 omówiła 
ogólny charakter umowy, a w pozostałych Liskowiec prawa i obowiązki 
stron umowy kontraktacji: w § 2 prawa i obowiązki kołchozu i organi
zacji skupującej wynikające z umowy, w § 3 odpowiedzialność stron za 
niewykonanie umowy, w § 4 zainteresowanie materialne kołchoźników 
zatrudnionych przy pracach związanych z zakontraktowaną produkcją, 
w § 5 umowy kontraktacji między zagrodami kołchozowymi a organiza
cjami skupującymi i w § 6 charakter sprzedaży wzajemnej produktów 
i towarów przemysłowych z tytułu dostarczonej produkcji. 

Autorzy recenzowanej pracy postawili sobie za cel dokonanie analizy 
prawnej umowy kontraktacji. Omówili też najistotniejsze zagadnienia 
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cywilno-prawne tej umowy, a w szczególności postanowienia umowy 
mające na celu zwiększenie produkcji dostawcy i zabezpieczenie realności 
wykonania umowy. 

Autorzy starali się ująć w pracy całość zagadnień cywilno-prawnych 
umowy kontraktacji, a więc zakres bardzo szeroki. 

Na wstępie należy zaznaczyć, że część I pracy, w której autorzy oma
wiają rozwój historyczny form prawnych kontraktacji, stanowi wartoś
ciowe i szczegółowe opracowanie tego zagadnienia. Jednakże należy uznać 
ją w oparciu o tytuł i zamierzenia autorów (por. s. 3—4) za zbyt dominu
jącą nad częścią II, dotyczącą najistotniejszych zagadnień cywilno-praw
nych umowy kontraktacji. 

Natomiast w części II autorzy szereg istotnych zagadnień w ogóle po
minęli, na przykład stosunek umowy kontraktacji do przepisów k. c. 
RSFSR, lub nie opracowali wyczerpująco, na przykład w § 1, charakteru 
prawnego umowy kontraktacji. 

Do wad pracy należy zaliczyć brak przypisów. Autorzy powołują 
duży materiał faktyczny nie podając wielokrotnie źródeł (np. na s. 46, 
62, 68/71., 78, 83 itd.). Podobnie również autorzy powołują się na orzecz
nictwo sądów ZSRR bez podania niekiedy źródła (np. na s. 83). 

Przy omawianiu ogólnego charakteru umowy kontraktacji autorzy 
przytaczają poglądy wysuwane w latach 1930 w radzieckiej literaturze 
prawniczej (por. s. 51) odnośnie do tejże umowy i rozprawiają się z nimi 
uznając je za niewłaściwe, nie podając jednak w ogóle źródła, a przede 
wszystkiem autorów, co byłoby tym więcej wskazane, że są to poglądy 
odmienne. 

Autorzy w części II recenzowanej pracy powołują tylko jedną pozycję 
z literatury prawniczej ZSRR dotyczącej umowy kontraktacji — artykuł 
M. S, Lipieckiera (s. 51) Dogowory kontraktacji ogłoszony w roku 1935 
(por. „Arbitraż", nr 24). 

Należy przy tym zaznaczyć, że w radzieckiej literaturze prawniczej 
pierwszy określił umowę kontraktacji jako odrębny rodzaj umowy 
M. Bragińskiej już w roku 1929 1, a nie jak podają autorzy — Lipieckier 
w roku 1935. Podobnie również określił umowę kontraktacji w roku 1954 
C. W. Bocian w artykule Dogowory kontraktacji sielskochozjajstwiennoj 
produkcji kołchozow („Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", z. 5, s. 109). 

Autorzy tylko w sposób bardzo ogólnikowy omawiają stosunek 
umowy kontraktacji do innych umów stosowanych w obrocie towaro
wym. Umowa kontraktacji według autorów nie jest umową przed
wstępną o zawarcie w przyszłości umowy sprzedaży określonych pro
duktów rolnych, gdyż już sama zawiera postanowienia o sprzedaży 
tychże produktów. Nie jest też umową zamiany, gdyż zbyt produktów 
rolnych dokonuje się w formie towarowo-pieniężnej — w drodze zapłaty 
za dostarczone produkty. 

Nie można uznać umowy kontraktacji za umowę o dzieło, gdyż od
biorca (organizacja skupu) nie może być porównywany do zamawiają-

1 Por. art. Kontraktacja produktów sielskogo chozjajstwa, „Jeżeniedielnik 
sowietskoj justizji", 1929, nr 2. 
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cego z umowy o dzieło, jako że bierze on sam określony współudział 
w procesie produkcyjnym dostawcy. 

Autorzy pominęli pogląd Z. I. Szkundina, który rozważając umowę 
kontraktacji na marginesie swej pracy Objazatielstwo postawki towarow 
w sowietskom prawie (Moskwa 1948) zdawał się ją uważać za bardziej 
zbliżoną do umów o dostawę (por. § 4 rozdz. II). 

Twierdzenie autorów, że umowę kontraktacji należy uznać za samo
dzielny rodzaj umowy ze względu na to, iż ustanawia ona pomiędzy do¬ 
stawcą i odbiorcą spójnię handlowo-produkcyjną, należy uznać za zbyt 
ogólnikowe, nie zanalizowane i nie uzasadnione należycie. 

Nie zanalizowali również autorzy stosunku umowy kontraktacji jako 
instytucji nieuregulowanej w k. c. RSFSR, do przepisów tegoż kodeksu. 
Czy i jakie zastosowanie ma k. c. RSFSR, a zwłaszcza przepisy ogólne 
prawa o zobowiązaniach i przepisy dotyczące zobowiązań wynikających 
z umów (art. 106—151) w przypadkach wątpliwych lub w ogóle nie ure
gulowanych w umowie kontraktacji oraz w umowie typowej. 

Natomiast, jak wynika z omawianej na s. 82—84 odpowiedzialności 
stron za niewykonanie umowy kontraktacji, w praktyce sądów ZSRR 
stosuje się przepisy k. e. RSFSR do umowy kontraktacji, zwłaszcza 
w przypadkach nie uregulowanych w umowie. Z rozważań autorów wy
nika, że w jednych przypadkach uważają oni stosowanie przepisów k. c. 
RSFSR za słuszne (art. 118), w innych wątpliwe (art. 142) lub niesłuszne 
(art. 117). Autorzy nie uzasadniają tego stanowiska. 

Odnośnie do pominiętego w umowie typowej obowiązku ponownego 
dostarczenia przez odbiorcę na własny koszt dostawcy nasion, w przy
padku szkód powstałych w zasiewach, a nie zawinionych przez dostawcę 
(s. 62), autorzy podają jedynie, że sądy ZSRR przyjmują tę zasadę, ale 
nie podają podstawy prawnej tego rodzaju rozstrzygnięć. 

Nie omówili autorzy również zagadnienia powiązania umów kontrak
tacji z (umowami MTS na przeprowadzenie prac w kołchozie. 

Ze względu na przejrzystość przy oznaczaniu stron umowy, byłoby 
wskazane, aby autorzy po szczegółowym omówieniu różnych kategorii 
producentów kontraktujących produkty rolne (podobnie jak to uczynili 
odnośnie do odbiorcy-skupującego), a więc kołchozy, zagrody kołchozowe 
i gospodarstwa indywidualne, używali jednego pojęcia, na przykład do
stawca. Tymczasem autorzy posługują się szeregiem określeń, jak „po¬ 
siewszczyk" (s. 51), „proizwoditiel" (s. 55/56) „kontraktant" (s. 81) na 
oznaczenie dostawcy, lub wymieniają wszystkie rodzaje producentów. 

W drugim przypadku przeto przy pominięciu jednego z rodzajów pro
ducentów może się nasuwać czytelnikowi wątpliwość, czy umowa kon
traktacji lub umowa typowa w danym przypadku dotyczy tylko okre
ślonych przez autorów producentów, czy też wszystkich kategorii pro
ducentów, którzy występują w charakterze dostawców w ramach kon
traktacji. 

Pominięcie na s. 54 (zdanie ostatnie, p. 7) indywidualnych gospo
darstw rolnych mogłoby wobec tego oznaczać, że gospodarstwa te nie 
są objęte określonymi umowami kontraktacji (podanymi w tym punkcie) 
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wbrew temu co wynika ze stwierdzenia autorów na s. 53 (zdanie pierw
sze p. 7). 

Wątpliwe również wydaje się twierdzenie autorów, że „typowych 
umów na kontraktację produkcji w indywidualnych gospodarstwach rol
nych nie ma" (zdanie ostatnie, p. 8, s. 55). 

Oznaczałoby to praktycznie, że indywidualne gospodarstwa rolne nie 
mogą kontraktować wszystkich podstawowych produktów rolnych, jak 
bawełna, buraki cukrowe, rośliny oleiste itd. (podane na s. 53), dla któ
rych obowiązują typowe umowy kontraktacji. Gospodarstwa te, jak wy
nikałoby z rozważań autorów kontraktują jedynie jagody, winogrona 
i suche owoce (por. s. 95). Tymczasem do chwili obecnej obowiązuje z nie
którymi zmianami „wzorcowa umowa między punktem skupu a indy
widualnymi gospodarstwami na kontraktację bawełny ze zbioru w 1938 r. 
w nawadnianych rejonach" 2. 

Twierdzeniu swemu wydają się przeczyć ponadto sami autorzy na 
s. 53. Przy omawianiu odpowiedzialności dostawców za naruszenie po
stanowień umowy kontraktacji zgodnych z umowami typowymi nie wy
łączają z tej grupy dostawców gospodarstw indywidualnych. Stwierdzają 
oni, że „nie mogą nastąpić żadne naruszenia tych umów (to znaczy 
umów kontraktacji zawartych zgodnie z warunkami określonymi w umo
wach typowych), tak ze strony kołchozów, kołchoźników, jak i i n d y 
w i d u a l n y c h g o s p o d a r s t w " (podkr. J . R.). 

Omawiając przedmiot kontraktacji autorzy stwierdzają wielokrotnie, 
że obecnie kontraktacją objęty jest skup szeregu produktów roślinnych 
stanowiących surowiec dla przemysłu przetwórczego, jak buraka cukro
wego, bawełny, lnu, konopi itd. (por. s. 3, 11, 41, 55). Pomijają natomiast 
autorzy zupełnie kontraktację dla celów hodowli zwierząt3, wspominając 
jedynie na s. 6—7 o zakupach produktów hodowli bydła w ramach do
staw ponadobowiązkowych. 

Przy omawianiu zagadnienia tzw. sprzedaży wzajemnej (wstriecznaja 
prodaża), autorzy zajmują odmienne stanowisko co do jej charakteru 
i stosunku do umowy kontraktacji. 

W ZSRR umowy kontraktacji przewidują, że dostawca po dostarcze
niu oznaczonych w umowie produktów rolnych, ma prawo zakupić okre
ślone produkty spożywcze i towary przemysłowe. 

Jednakże towary te sprzedaje dostawcy nie odbiorca, ale spółdzielnie 
spożywcze nie będące uczestnikami umowy kontraktacji. Odbiorca jest 
tylko „zobowiązany zorganizować" tzw. sprzedaż wzajemną, to znaczy 
w praktyce wydać zlecenia czy talony uprawniające do zakupu towarów 
w określonych punktach spółdzielczych. Odbiorca ani nie wydaje spół
dzielni towarów przeznaczonych do sprzedaży wzajemnej, ani nie pozo
staje z nią w stosunkach umownych. 

2 Por. Sbornik postanowlenij, instrukcij i rukowodiaszczich matieriałow 
po kontraktacji i zagotowkam cłopka-syrca, s. 29, cyt. za S. Bajsałowem. 

3 O kontraktacji bydła por. A. A. Ruskoł i B. A. Liskowiec, Kołchoznoje 
prawo, Moskwa 1955, s. 120. 
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Obowiązek sprzedaży wzajemnej powstaje dla organizacji spółdziel
czej na podstawie aktu administracyjnego, wydanego przez właściwy 
organ skupu w oparciu o instrukcje wydane przez odpowiednie mini
sterstwa (por. s. 106). Jednakże ani umowa kontraktacji, ani powyższe 
instrukcje nie regulują zagadnienia odpowiedzialności majątkowej spół
dzielni wobec dostawy za niewykonanie zobowiązań wynikających ze 
sprzedaży wzajemnej. 

Liskowiec w związku z tym uznaje sprzedaż wzajemną za umowę 
odrębną, wychodzącą poza ramy samej umowy kontraktacji. Postuluje 
on jednakże wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej spółdzielni za 
niewypełnienie obowiązku sprzedaży wzajemnej na rzecz dostawcy 
z umowy kontraktacji. 

Słuszniejsze natomiast wydaje mi się stanowisko Polanskiej, która 
uważa, że sprzedaż wzajemna nie jest umową odrębną, a jedynie stanowi 
dopełnienie praw i obowiązków jednolitej umowy kontraktacji, gdyż 
przedmiot, cena, ilość, oraz terminy sprzedaży wzajemnej określone są 
już w samej umowie kontraktacji. 

Takie stanowisko ma duże znaczenie praktyczne, a przede wszystkim 
zabezpiecza wypełnienie obowiązków wynikających z tejże sprzedaży. 

W przeciwnym wypadku należy przyjąć, że spółdzielnie sprzedające 
towary dostawcom z umowy kontraktacji w formie sprzedaży wzajemnej, 
nie będąc uczestnikami stosunku powstałego na podstawie zawartej 
umowy kontraktacji pomiędzy odbiorcą a dostawcą, nie ponoszą tym sa
mym odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających 
z umowy kontraktacji, ani wobec dostawcy, a również odbiorcy. 

Co więcej, odbiorca również nie będzie ponosił odpowiedzialności za 
niedostarczenie przez spółdzielnie tychże towarów dostawcy z umowy 
kontraktacji, gdyż tymi towarami nie dysponuje. 

Zagadnienie tzw. sprzedaży wzajemnej wkracza w samo pojęcie 
umowy kontraktacji i dlatego wnioski autorów odnośnie do tego zagad
nienia powinny być moim zdaniem szerzej opracowane. 

W zakończeniu pracy autorzy wysuwają szereg postulatów pod adre
sem umów kontraktacji i umów 'typowych. Postulaty te zmierzają do 
lepszego uregulowania stosunków wynikających z umowy kontraktacji. 
I tak autorzy proponują ujednolicenie systemu premiowania dostawców 
za należyte wykonanie umowy. 

Na podstawie ustawodawstwa radzieckiego postanowienia umowy 
kontraktacji zgodne z umową typową mają moc bezwzględnie obowiązu
jących przepisów — ,,siłu zakona" — dla stron umowy i ich naruszenie 
czy niewykonanie umowy powoduje odpowiedzialność karną (por. s. 81). 
Nie przewidziane są natomiast sankcje cywilne za niewykonanie umowy 
kontraktacji. Autorzy uważają ten stan za niewłaściwy i postulują ko
nieczność wprowadzenia odpowiedzialności cywilnej stron umowy kon
traktacji za niewykonanie umowy w postaci takich sankcji, jak odszko
dowanie pieniężne i kary umowne. 

Autorzy wysuwają również postulaty pod adresem sprzedaży wza
jemnej. Najgłówniejsze z nich to włączenie spółdzielni sprzedającej to
wary przemysłowe do umowy kontraktacji jako jednego z podmiotów 
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umowy oraz ustanowienie w samej umowie kontraktacji odpowiedzial
ności majątkowej tejże spółdzielni wobec dostawcy za niewykonanie 
sprzedaży określonych w umowie towarów. Postulaty autorów wysu
nięte pod adresem umów kontraktacji uważam za słuszne, jednakże 
wnioski te nie powinny ograniczać się do warunków i tekstu samych 
umów kontraktacji, czy umów typowych. 

Ze względu na prowadzone w ZSRR prace nad kodyfikacją prawa 
cywilnego, jak i szeroką dyskusję, jaka toczy się w związku z tym od 
szeregu lat na łamach czasopism prawniczych, a szczególnie miesięcznika 
,,Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", postulaty autorów powinny doty
czyć również przyszłego kodeksu cywilnego ZSRR, tym bardziej że prze
pisy dotyczące umów kontraktacji mają w nim stanowić odrębny 
rozdział. 

Recenzowana praca, jak wynika ze wstępu, przeznaczona jest dla 
prawników i wykładowców prawniczych zakładów naukowych, oraz 
pracowników nauki i aspirantów. 

Ta pierwsza próba rozwiązania całokształtu zagadnień umowy kon
traktacji na tle ustawodawstwa radzieckiego została przyjęta w ZSRR 
z uznaniem. Niemniej jednak nie stanowi wyczerpującego opracowania 
tego zagadnienia. 

W naszej literaturze prawniczej nie ma dotychczas opracowania ca
łości zagadnień umowy kontraktacji. 

Jednak niektóre z zagadnień umowy, jak na przykład sprawa zabez
pieczenia wykonania umowy w drodze odpowiedzialności cywilnopraw
nej, a szczególnie kar umownych, nastręczająca autorom recenzowanej 
pracy dużo trudności przy jej rozstrzyganiu na tle ustawodawstwa radzie
ckiego, zostały już opracowane tak w naszej literaturze, jak i orzeczni
ctwie Sądu Najwyższego dotyczącego problematyki umowy kontraktacji. 

Janusz Rajkowski 

Jewell Cass P h i l i p s , State and Local Government in Ame
rica, American Book Company, New York 1954, ss. VIII+728. 

Autor, profesor nauk politycznych na uniwersytecie w Pennsylwanii 
przedstawia w swej książce tę część amerykańskiego ustroju federalnego, 
która związana jest z władzą stanową i lokalną. Łączy on zagadnienia 
w nauce polskiej zaliczane do prawa państwowego i administracyjnego 
w jednolity system rządowy — od związkowego począwszy, na lokal
nym skończywszy. Podstawą prawną tego jednolitego systemu rządo
wego jest dziesiąta poprawka do konstytucji związkowej, która stanowi, 
że „uprawnienia nie przekazane konstytucją Stanom Zjednoczonym ani 
nie zabronione przez nią stanom, są zastrzeżone dla stanów lub dla ludu". 
Te uprawnienia zastrzeżone ,,dla ludu" są realizowane przez teryto
rialne jednostki samorządowe. Jednostki te, to rządy lokalne. Są one 
organami władzy państwowej, jednorodnymi co do charakteru z naczel
nymi, bo również pochodzą z wyborów lub są pod decydującym wpły
wem organów pochodzących z wyborów. To decyduje, że prawo pań-
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stwowe i administracyjne w naszym rozumieniu przenika się w prawie 
amerykańskim do tego stopnia, że ich wydzielenie w formie „czystej" 
jest problematyczne. 

Celem obszernej pracy Philipsa jest przedstawienie zwartego systemu 
ustrojowego niższych szczebli amerykańskiego federalizmu w oparciu 
o dorobek nauki amerykańskiej. W kolejnych częściach i rozdziałach 
autor traktuje o stanowisku prawnym, organizacji i zakresie działania 
stanów i jednostek samorządnych niższego typu na szerokim tle zasad 
ustrojowych całego związku. Szczegółowo omawia autor zagadnienia 
stosunków wzajemnych między stanami a związkiem, stanami między 
sobą i stanami a jednostkami rządowymi niższego typu. Równolegle z tym 
autor omawia organizację, zakres działania i współdziałania organów 
poszczególnych stopni federacji, a tylko marginesowo związkowe, mia
nowicie o tyle, o ile jest to konieczne do wyjaśnienia sytuacji prawnej 
jednostek niższego rzędu. 

Przy opracowaniu tego tematu autor pragnie wykazać, że władza 
w ustroju amerykańskim należy do obywateli, że obywatelowi zapew
nione zostały wszystkie środki ustrojowo-prawne, które pozwalają mu 
tę władzę wykonywać. To jest myślą przewodnią całej pracy, chociaż 
myśl ta nigdzie nie została jako cel pracy wyraźnie podkreślona. 

Powyższa myśl przewodnia ma bowiem realizować określony pro
gram polityczny, chociaż zagadnień o charakterze politycznym autor do 
omawianej pracy w zasadzie nie wprowadza. Materiał przedstawia on 
w zasadzie dogmatycznie od strony organów państwa, zestawiając kon
kretne przepisy prawne i rozwiązania prawne praktyki. Czasami przed
stawia on ewolucję jakiegoś organu państwowego czy kierunek rozwo
jowy praktyki, ale i wtedy konsekwentnie milczy o tym, kto ten kieru
nek popiera i w czyim interesie jest on realizowany, jakie są jego mo
tywy polityczne. Z rzadka tylko i tylko w sposób marginesowy ujawnia 
autor swoje stanowisko polityczne i centralny problem pracy. 

Tym centralnym problemem politycznym pracy jest chęć wykazania, 
że amerykański ustrój federalny jest najlepszym zabezpieczeniem wol
ności i praw obywatelskich, że tylko ten ustrój może uchronić obywa
teli amerykańskich przed niebezpieczeństwem komunistycznym. Jednym 
zdaniem, bez żadnego uzasadniania określa on komunizm za największe 
zagrożenie „wolnych ludzi" (the gravest of all dangers, from the point 
of view of a free people, is the growing threat of communism — s. 320). 
Ten ustrój federalny ma oczywiście według autora również swe słabe 
strony. Rzeczą nauki i praktyki jest właśnie te słabości ujawnić i usunąć, 
aby ustrój mógł ostać się w „ideologicznej walce na śmierć i życie z ko
munistyczną Rosją" (s. 8). Jeszcze raz podkreślić należy, że tego typu 
uwag w książce znajdujemy bardzo mało, że niemal są niewidoczne 
w całości materiału. 

Zgodnie z powyższą ideą przewodnią, na czoło omawianych zagadnień 
wysuwa autor te instytucje prawno-ustrojowe, które znajdują się najbli
żej obywatela i na które ma on bezpośredni wpływ albo rzekomo taki 
wpływ wywiera. Dlatego autor kładzie główny nacisk właśnie na te 
strony działania organów szczególnie niższych szczebli, które mają za-
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pewnić ochronę praw obywateli, które stanowią instytucjonalną gwa
rancję tych praw. Unika on jednak narzucania czytelnikowi gotowych 
formułek, każąc mu samemu zastanowić się nad poszczególnymi insty
tucjami ustrojowymi i wyciągnąć własne wnioski. Realizuje on ten cel 
o tyle łatwo, że dysponuje ogromnym 'warsztatem naukowym, bogatą 
treścią, nie nużącym wykładem. Wywody teoretyczne uzupełnia najbar
dziej reprezentatywnymi przykładami praktyki, szczególnie orzecz
nictwa Sądów Najwyższych. Zadanie to ułatwia sobie przez całkowite 
pominięcie porównywania czy przeciwstawienia instytucji amerykań
skich z jakimikolwiek analogicznymi w innych państwach. 

W ten sposób, stojąc na stanowisku apolityczności i obiektywizmu 
naukowego, Philips formułuje tezy w ściśle określonej tendencji. Nie¬ 
sposób tutaj przedstawić wszystkie ważniejsze tezy autora, nawet te, 
które budzą wątpliwości, czy też zasługują na szczególne podkreślenie. 
Na przeszkodzie stoi bogactwo bądź co bądź ciekawych informacji i pro
blemów. Dlatego też możliwe jest w tym miejscu wskazać tylko na nie
które tezy, bardziej charakterystyczne ze względu na tendencje autora. 

Na specjalną uwagę zasługują wywody autora w części I książki, 
zatytułowanej „Rząd stanowy". W kolejnych rozdziałach omawia on 
zagadnienia stosunków prawnych między stanami a związkiem, stanami 
między sobą, formy współpracy poszczególnych organów, sposób ich 
tworzenia, organizację i zakres działania organów stanowych, rolę partii 
politycznych w tworzeniu i działaniu organów stanowych. 

Charakterystyczne jest poruszone w tej części zagadnienie wzrastania 
władzy unii (s. 9 i nast.). Jedną z podstawowych zasad ustroju Stanów 
Zjednoczonych jest teza, że suwerenna władza państwowa w zasadzie 
wyłącznie należy do stanów (residual power). Równocześnie i Związek 
jest suwerenem władzy państwowej, ale jego władza pochodzi z dele
gacji stanów (delegated power) w granicach zarejestrowanych konsty
tucją z 1787 r. Obowiązuje więc w zasadzie domniemanie, że granice 
uprawnień Związku są sztywne i w miarę rozwoju form życia państwo
wego winna wzrastać władza stanów. W praktyce jednak — stwierdza 
autor — zakres władzy związku stale się powiększa. Dzieje się to po
przez dalsze delegacje na podstawie poprawek do konstytucji związko
wej, życzliwą dla Związku działalność związkowego Sądu Najwyższego, 
kontrolę i ustanawianie warunków wstępnych pomocy finansowej udzie
lanej przez Związek poszczególnym stanom, wreszcie przez coraz to 
szersze wykorzystywanie delegowanych uprawnień przez organy cen
tralne. Autor twierdzi jednak, że zjawisku wzrastania kompetencji 
Związku nie towarzyszy ograniczanie stanowiska prawnego stanów. Na
stępuje tu tylko zacieranie ostrości granicy między władzą federalną 
a stanową. 

Powyższa teza budzi jednak pewne wątpliwości. Na s. 61 autor sam 
dochodzi do wniosku, że udział wyborców, szczególnie w wyborach lokal
nych, jest bardzo nikły, że zasada przedstawicielstwa organów wybie
ralnych nie jest podparta należytą siłą moralną obywateli. Niewiele 
większą jest frekwencja przy wyborach najwyższych władz Związku, np. 
w wyborach prezydenckich w 1952 r. wzięło udział zaledwie 63,5% 
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uprawnionych, chociaż był to najwyższy współczynnik w historii Ame
ryki. W tym stanie rzeczy, wbrew tezie autora, zagadnienie współudziału 
ludności w rządach państwem nie znajduje należytego uzasadnienia do
puszczającego tezę o trwałości stanowiska prawnego niższych członów 
federacji. Władza przechodzi w praktyce do organizacji biurokratycz
nych, odpowiedzialność za nią natomiast nadal spoczywa na wyborcach. 
Ten stan rzeczy sprzyja rozwojowi zasięgu działania wielkiego kapitału 
monopolistycznego, sprzęgniętego z aparatem biurokratycznym. Co wię
cej — autor to również podnosi — w Stanach. Zjednoczonych nie ma wa
runków obiektywnych, które by sprzyjały utrzymaniu się niezawisłości 
prawnej określonych terytoriów poza czynnikami geograficznymi. Brak 
przede wszystkim zasadniczych różnic narodowościowych, językowych, 
kulturalnych itp., które w innych państwach o strukturze złożonej 
wzmacniają federalizm. 

Wszystko więc przemawia za tym, szczególnie praktyka, że wzrostowi 
stanowiska Związku musi towarzyszyć ograniczanie zasięgu i treści 
działania niższych stopni organizacyjnych federacji amerykańskiej. Nic 
też dziwnego, że na Stany Zjednoczone przyzwyczailiśmy się patrzeć 
obecnie raczej jak na państwo unitarne, a nie federalne. 

Ten stan rzeczy autorowi omawianej książki jednak nie odpowiada, 
gdyż prowadzi do ograniczenia i likwidacji tych praw obywatelskich, 
które zapewniają obywatelom samorządność. Przyznanie, że taki stan 
rzeczy istnieje, nie pozwoliłoby wykazać wyższości ustroju amerykań
skiego nad innymi ustrojami, w dorozumieniu również nad radzieckim. 
Autor wprowadza więc pojęcie niezmienności stanowiska prawnego sta
nów, zabezpieczonego przywiązaniem obywateli do tradycji samorząd
nych, przywiezionych ongiś z Anglii i bliżej nie sprecyzowanymi intere
sami lokalnymi (s. 336). Nie zastanawia go to, że w warunkach narasta
jącego nacisku kapitału monopolistycznego tego rodzaju polityczne 
i prawne tradycje z natury rzeczy muszą ulegać osłabieniu i ograni
czaniu. Zresztą autor nie neguje, lecz wyraźnie stwierdza, że sprzeczności 
działania organów naczelnych i lokalnych istnieją i prowadzą czasami 
do ostrych spięć, rozładowywanych przez Sądy Najwyższe, a dalej, że 
praktyka Sądu Najwyższego Unii, nie łamiąc wprawdzie norm konsty
tucji, zmierza do wzmocnienia stanowiska organów związkowych. 

Innym przykładem tego typu jest zagadnienie reformy systemu fede
ralnego. Autor zgodnie z innymi uczonymi (w tym W. Y. Elliot i H. La-
sky) dochodzi do wniosku, że reforma i to drastyczna jest konieczna, że 
jest conditio sine qua non ochronienia dotychczasowego ustroju państwo
wego i społecznego przed „niebezpieczeństwem komunistycznym". Stwier
dza nawet, że nie można lekceważyć nawet takich propozycji, które są 
za wprowadzeniem systemu unitarnego pod warunkiem utrzymania 
szerokiego samorządu lokalnego, jeśliby lepiej od dotychczasowego bro
nił ustrój społeczny przed wpływami radykalnymi. 

Ograniczone ramy niniejszej recenzji nie pozwalają na dalsze przy
kłady ilustrujące główne zamierzenia i metodę pracy autora. Nasze uwagi 
krytyczne nie oznaczają jednak, że chcemy powiedzieć, iż omawiana 
książka jest małowartościowa. Już wyżej wskazano na ogromny i skru-
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pulatnie prowadzony aparat naukowy książki. Na końcu każdego pod
rozdziału znajduje się wykaz wybranej lektury, obejmujący co najmniej 
kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt pozycji. 

Książka dzieli się na 5 części i w ich ramach na 27 rozdziałów 
i większą liczbę podrozdziałów. Część II — o czym już wyżej wspom
niano — obejmuje zagadnienia stosunków wzajemnych między Unią 
a stanami, stanami między sobą, konstytucji stanowych, prawa wybor
czego wraz z systemem partyjnym, organów ustawodawczych, wyko
nawczych i sądowych stanów wraz z opisem ich organizacji i zakresu 
działania Jest to część najobszerniejsza (250 stron), zawierająca wiado
mości szczególnie z zakresu prawa państwowego. Szczególnie cenne są 
w tej części wiadomości dotyczące prawa wyborczego i stosunków 
między stanami, które podczas ostatniej wojny uległy pewnym zmianom. 
Zmiany w prawie wyborczym dotyczyły ułatwień dla wyborców nieobec
nych w okręgach wyborczych. Przepisy niektórych stanów już wcześniej 
znały procedurę umożliwiającą udział w wyborach osobom w dniu 
wyborów nieobecnym. Procedura ta jednak nie była powszechna, a przy 
tym bardzo uciążliwa. W 1944 r. Kongres wydał specjalne przepisy wy
borcze, upowszechniające i upraszczające procedurę głosowania nieobec
nych (dotyczyło to przede wszystkim 9-milionowej armii amerykańskiej). 
Przepisy te, zaakceptowane prawie przez wszystkie stany, przetrwały 
do dnia dzisiejszego (s. 68/9). Wzmożenie wysiłków celem prowadzenia 
wojny spowodowało również scentralizowanie kierownictwa wieloma 
dziedzinami życia państwowego i gospodarczego. Do tego celu służyły 
liczne organizacje międzystanowe pod przewodnictwem Unii, które 
w znacznym stopniu zastępowały działalność organów stanowych. Po 
wojnie centralizacja cofnięta została w stopniu niewielkim, wzmacniając 
tym samym tendencje unitarystyczne. 

O ile część I książki ma charakter czysto prawniczy, o tyle druga, pt. 
„Stanowe i lokalne finanse i kadry", jest poświęcona finansom stano
wym i lokalnym oraz kadrom aparatu stanowego i lokalnego, wykracza
jąc daleko poza normy prawne. W części tej autor zajmuje się w szero
kiej mierze zagadnieniami budżetowymi, w szczególności wpływami po
datkowymi i innymi dochodami, wydatkami i zadłużeniem poszczegól
nych jednostek w ujęciu historycznym począwszy od ostatniego dzie
siątka lat ubiegłego stulecia. Znaleźć tu można materiały obrazujące 
budżety i ich części składowe, systemy układania, realizacji, kontroli 
itd. Charakterystyczny jest ogromny wzrost wydatków na całą admini
strację w ostatnich latach, co świadczy o ostrym wzroście machiny biuro
kratycznej. Na przykład wydatki na wszystkie rządy (federalny, stanowe 
i terenowe w 1952 r. wyniosły 87 275 000 000 dolarów, podczas gdy 
w 1902 r. około 1 400 000 000 dolarów. Podobnie przedstawia autor sta
tystycznie rozwój kadr administracyjnych. Wywody swe w wysokim 
stopniu ilustruje statystykami. 

Część III — „Zarząd lokalny", zawiera genezę i istotę zarządu lokal
nego, jego stanowisko prawne, organizację i zakres działania, ponadto 
szerszą analizę zarządu większych miast (Metropolitan government). 
Autor ze specjalnym naciskiem stwierdza w tej części, że właśnie zarządy 
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lokalne są „przedmurzem demokracji" (Bulwark of Democracy — s. 320). 
Jest to o tyle słuszne, że te organy znajdują się najbliżej obywatela i jego 
potrzeb, ponadto dysponują dużym zakresem działania w dziedzinie za
spokajania bieżących potrzeb ludności. Tabelaryczne zestawienie jed
nostek rządowych (s. 324/5) poucza, że łącznie było ich w 1952 r. w ca
łym związku 116 734 wliczając w to rządy stanowe i unijny. 

Część IV książki dotyczy konkretnych dziedzin działalności aparatu 
państwowego w służbie ludności, a więc dziedzin regulowanych u nas 
przez prawo administracyjne. Część tę autor potraktował stosunkowo 
szeroko (około 200 stron). W kolejnych rozdziałach przedstawia on insty
tucje regulujące egzekucję prawa, organizację szkolnictwa, wypoczynku, 
zdrowia publicznego, zarząd nad drogami i ulicami, reglamentację pry
watnej inicjatywy, nadzór nad własnością publiczną i warunkami pracy. 
Liczne statystyki obrazują zakres działalności organów wyspecjalizowa
nych. Autor nie omawia jednak norm proceduralnych należących do 
prawa administracyjnego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wyżej wy
mienione instytucje w myśl tez autora nie należą do organów admini
stracji, na co już na początku zwróciliśmy uwagę. 

Część V zawiera rozważania nad kierunkiem i sposobem przeprowa
dzenia reform ustrojowych. Autor ogranicza się jednak do wniosków 
de lege ferenda odnoszących się wyłącznie do reformy zarządów lokal
nych. Niepokoją go ogromne wydatki na administrację, zraża stary, nie¬ 
wydajny system współdziałania jednostek lokalnych między sobą. Wy
borca jest przez to niedostatecznie zorientowany o stanie spraw publicz
nych i dlatego jest bierny przy wyborach — twierdzi autor. Proponuje 
więc pobudzić przede wszystkim aktywność wyborców przez żywszą 
akcję propagandową. Drugą dziedziną, która wymaga reformy, to ujed
nolicenie struktury organów lokalnych, przeszkolenie personelu tych 
organów i usprawnienie kontroli ze strony organów stanowych. Autor 
referuje lapidarnie szereg projektów wysuwanych przez różnych auto
rów i różne stowarzyszenia, jednak stwierdza dużą rozbieżność zdań 
w tej materii, jak i niski jeszcze stopień zaawansowania prac przygo
towawczych. 

Na końcu książki autor podał jako załącznik projekt wzorcowej kon
stytucji stanowej, który przyjęty przez stany ujednoliciłby podstawowe 
założenia ustrojowe wszystkich stanów. Projekt ten, przygotowany przez 
komitet narodowej municypalnej ligi dla zagadnień rządu stanowego, 
zawiera 14 artykułów podzielonych na sekcje (systemem dziesiętnym) 
w następującej kolejności: 1. Bill of Rights, 2. Wybory i elekcje, 3. Władza 
ustawodawcza, 4. Inicjatywa ludowa i referendum, 5. Władza wykonaw
cza, 6. Władza sądowa, 7. Finanse, 8. Rząd lokalny, 9. Służba cywilna, 10. 
Świadczenia publiczne, 11. Stosunki między rządami, 12. Przepisy ogólne, 
13. Rewizja konstytucji, 14. Przepisy końcowe. 

Cennym uzupełnieniem książki jest obszerny indeks rzeczowy oraz 
hasła na marginesie. 

Ogólnie oceniając książkę Philipsa trzeba stwierdzić, że mimo dogma
tycznej w znacznej części metody i określonej choć ukrytej tendencji po
litycznej, książka jest godna bliższego zainteresowania się nią, gdyż za-



288 Przegląd piśmiennictwa 

wiera obszerne i ciekawe informacje o ustroju amerykańskim. Jasny układ 
i prosty język są niewątpliwym czynnikiem ułatwiającym zapoznanie się 
z zawartym w niej obszernym materiałem. 

Alfons Płoszewski 

DZIAŁ EKONOMICZNY 

Émile J a m e s , Histoire de la pensée économique au XX siècle. 
Presses Universitaires de France, Paris 1955, t. I ss. 308, t. II ss. 402. 

Autor, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Paryżu, znany we 
francuskiej literaturze ekonomicznej z kilku książek, m. in. z opubliko
wanej w 1950 r. Histoire des théories économiques, ogłosił pod wyżej po
danym tytułem dzieło, które w wysokim stopniu może zainteresować pol
skich ekonomistów, szczególnie wykładowców i młodzież, poświęcającą 
się studiom ekonomicznym. 

Zdaje się, że zostały bez reszty przezwyciężone u nas przesądy minio
nego okresu, uważające za niepotrzebny balast znajomość rozwoju nauki 
na zachodzie. Chyba nikt dzisiaj nie będzie kwestionować konieczności 
gruntowniejszego poznania kierunków i głębszej treści myśli ekonomicz
nej na zachodzie. Winno ono obowiązywać w Polsce każdego ekonomistę 
z prawdziwego zdarzenia, bez względu na jego poglądy i postawę ideolo
giczną. Tymczasem wiadomo, że możliwości zaznajamiania się z nauką 
świata zachodniego były nikłe, często najeżone trudnościami i że właśnie 
głównie dlatego jesteśmy opóźnieni w tej dziedzinie bardzo poważnie. 
Wystarczy wskazać na ukazanie się polskiego tłumaczenia dzieła J.M.Key
nesa — uważanego przez wielu za przewrót rewolucyjny w nauce eko
nomiki — dopiero w zeszłym roku, w 20 lat po jego opublikowaniu w ory
ginale (!). Jest to przy tym do niedawna bodaj jedyna powojenna pozycja 
naszych tłumaczeń zachodniej literatury ekonomicznej. 

Dzieło prof. E. Jamesa wydaje się doskonałym narzędziem dla prze
zwyciężenia naszego opóźnienia oraz — powiedzmy to otwarcie — igno
rancji uczących się i jakże często uczących. Oczywiście warunkiem jest 
znajomość francuskiego. 

Omawiana praca odznacza się polotem tak wspaniale wyróżniającym 
naukę francuską, oraz znakomitą umiejętnością syntetycznego ujęcia zaw
sze jasnego wykładu licznych i trudnych teorii i poglądów. 

Dwa stosunkowo niewielkie tomy obejmują rozwój myśli ekonomicznej 
w ciągu pięćdziesięciu paru lat naszego stulecia, okres najbardziej pasjo
nujący i z pewnością najmniej u nas znany, jeśli chodzi o dorobek nau
kowy zachodu. Okres ten podzielił autor na dwie części: pierwsza 
przedstawia rozwój myśli ekonomicznej do 1936 r., do ukazania się dzieła 
J. M. Keynesa Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, druga 
część, obszerniejsza, zawarta w II tomie obejmuje ostatnie dwudziesto
lecie. Oczywiście taki podział może być przedmiotem dyskusji. Wybór 
1900 r. jako punktu wyjściowego dzieła tłumaczy autor faktem, że właśnie 
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około tego roku należy umieścić pierwsze objawy reakcji przeciwko orto
doksyjnej nauce szkół austriackiej i lozańskiej. Rok zaś 1936 jako granica 
podziału jest początkiem głębokich przemian w teorii ekonomiki oraz 
w poglądach zapoczątkowanych niejako przez dzieło J. M. Keynesa. 

W przedmowie uzasadnia James swoją postawę w stosunku do zagad
nienia związku między teorią ścisłą i doktrynami ekonomicznymi. Prze
ciwstawiając się stanowisku niektórych uczonych, jak na przykład Gaë¬ 
tana Pirou, Józefa Schumpetera i in., którzy w nowszych czasach uważali 
za celowe wprowadzenie rozdziału pomiędzy ścisłą teorią a doktrynami, 
autor uważa te dwie dziedziny za nierozdzielne. Tłumaczy, że żaden 
twórca systemu naukowego nigdy w całości nie oddzielał teorii i doktryny. 
Można więc łatwo zniekształcić myśli niejednego autora, przedstawiając 
tylko jedną stronę dowodzeń. Toteż autor szeroko interpretuje wyraz 
„myśl ekonomiczna" i przeciwstawia się poglądom, które przedstawiają 
ekonomikę jako naukę neutralną wobec c e l ó w . Z pewnością nie wszyscy 
zgodzą się na taką postawę, ale nie można odmówić jej uzasadnienia. 

Autor stwierdza ze skromnością, że nie miał zamiaru pisać książki 
„uczonej" czy oryginalnej. Sądząc jednak, że w naszej epoce, bardziej niż 
kiedykolwiek, istnieje zmaganie między starym a nowym, uważa za cel 
swoich wysiłków skierowanie uwagi na te myśli i idee, które wydają mu 
się nowe. 

W książce uwzględniona jest w mniejszym stopniu literatura nie
miecka i włoska, a ze względu na własną „l'insuffisance de culture 
mathématique" autor nie zwrócił może — jak pisze — dość czujnej uwagi 
na ekonometrię. 

Wszystko powyższe może posłużyć za ogólną charakterystykę dzieła. 
Do tego należy dodać, że wielka erudycja autora pozwala mu na ścisłe 
i często pogłębione przedstawienie zasadniczej,, wielokrotnie bardzo trud
nej, treści omawianych dzieł. Szczególnym dowodem opanowania wiel
kiej sztuki, tak bardzo umiejętnego streszczania, wydaje się analiza dzieł 
Wicksella, jednego z największych teoretyków naszego stulecia. 

Dla bliższej informacji oraz zarysowania sposobu ujęcia systematyki 
olbrzymiego wachlarza teorii i poglądów zawartych w niezliczonej ilości 
dzieł literatury ekonomicznej minionego 50-lecia, warto przytoczyć 
w skróconym zarysie uszeregowanie tematyki dzieła. 

Rozpoczynają tom pierwszy zagadnienia rewizjonizmu marksistow
skiego oraz socjalizmu rewolucyjnego, łącznie z Leninem. Kolejno roz
patrywane są dzieła pisarzy związanych z ortodoksyjną nauką, ale kry
tycznie ustosunkowujących się do marginalizmu i teorii równowagi, 
w tym m. in. dzieła Knuta Wicksella i Józefa Schumpetera. W dalszym 
ciągu objęte są analizą dzieła tych uczonych, którzy dotychczasową naukę 
zaatakowali ze stanowiska metodologicznego, jak przedstawicieli uniwer
salizmu, instytucjonalizmu, tzw. metody pozytywnej Fr. Simianda i pierw
szych przedstawicieli ekonometrii. Zagadnienia rozdziału dochodu, mia
nowicie nowe teorie zysku, płac, procentu, zagadnienia kosztów, kon
kurencji, monopolu, nowsze teorie pieniądza, które łącznie dawały pod
stawę dla uzasadnienia polityki gospodarki planowej, wreszcie problemy 
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nowego podejścia do zagadnień wymiany międzynarodowej wypełniają 
resztę tomu I i pierwszej części dzieła 1. 

Z najważniejszych poglądów i teorii ostatniego 20-lecia, jakie ko
lejno zostały opracowane w drugim tomie, wymienić należy teorie 
Keynesa, problem nowego oblicza nauki związanego ze studiami nad do
chodem narodowym oraz zagadnienia makroekonomiki, dalej teorię ryn
ków, cen i rozdziału dochodu, wreszcie teorię dynamiki. Ciąg dalszy obej
muje charakterystykę nowych instrumentów dzisiejszej analizy teorii 
wymiany międzynarodowej, studium dotyczące fenomenów rozwoju 
w długich okresach, jak teorię wzrostu gospodarczego, reformy struktu
ralne, prace teoretyków komunizmu, wreszcie teorię dobrobytu gospo
darczego. 

W tym bogactwie najistotniejszych tematów, jakie znaczą rozwój 
myśli ekonomicznej XX w. znajdzie się z pewnością niejeden, którego 
przedstawienie w pracy autora spotkać się może z mniej lub bardziej 
ważkimi uwagami krytycznymi. Na przykład marksiści mogą mieć za
strzeżenia co do zakresu i rozmiarów przedstawienia dzieł pisarzy socja
listycznych. Oczywiście nie ma dzieł doskonałych. Autor, wiedząc jak 
trudne jest zadanie historyka nauki, liczy jednak na to, że książka jego, 
będąca właściwie, jak każdy podręcznik historii doktryn, tylko prze
wodnikiem naukowej literatury, zachęci czytelnika do studiowania ory
ginałów dzieł, tak licznie cytowanych w tekście. Autor gorąco do tego 
w swej książce zachęca. Jest to z pewnością także najlepszy sposób 
skorygowania, chyba niezbyt istotnych usterek, jakie mógłby ktoś wykryć 
w utalentowanej pracy prof. Jamesa. Usterką jest z pewnością brak 
indeksu rzeczowego oraz wykazu nazwisk autorów, mimo przejrzystości 
spisu rzeczy. Z pewnością następne wydanie dzieła uwzględni ten brak. 

Dzieło Jamesa, skupiając rozważania dookoła przemyślanych grup za
gadnień, jak np. w drugim tomie dookoła analiz teoretycznych w krótkich 
okresach czy ekonomicznych aspektów międzynarodowych, albo nad stu
diami fenomenów i perspektyw długich okresów czasu, wprowadza czytel
nika, jak dobry przewodnik, w uporządkowany nurt współczesnej myśli 
ekonomicznej. Ukazuje krytykę dawnych teorii i poglądów oraz nowe 
zainteresowania i aspekty współczesnego piśmiennictwa poświęconego 
teorii i zagadnieniom gospodarczo-społecznym. 

Zgrupowanie materiału dookoła rzeczywiście podstawowych zagadnień 
współczesnego nam stanu szeroko interpretowanej myśli ekonomicznej 
dokonane zostało z dużym kunsztem i może wzbudzać podziw dla wielkich 
zdolności syntetycznych francuskiego uczonego i pisarza. Pomijając już 
lekkość, przystępność stylu, kunszt ten nadaje opisowi trudno uchwytnego 
rozwoju nauki, będącego dziełem wielu mózgów, pracujących w rozlicznych 
kierunkach, różnymi metodami, z różną miarą wkładu pozytywnych wyni
ków — szczególną przejrzystość. Pozwala czytelnikowi spojrzeć na doko-

1 Wypada tu dodać, że zagadnienia wymiany międzynarodowej opracowane 
zostały w obu tomach przez prof. uniwersytetu w Poitiers Jean Weillera. Na 
tegoż życzenie współautorstwo dzieła zaznaczone zostało jedynie w tekście 
i w spisie rzeczy. 
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nane dzieło ostatniego pokolenia niejako z lotu ptaka, ułatwiając orientację 
w etapach i kierunkach postępu pracy w nauce o życiu gospodarczym. 

Być może, że kiedyś wykryje tu ktoś braki lub niedociągnięcia, rozluź
nienie lub zgoła oderwanie pewnych zagadnień od całości. Nie umniejszy 
to jednak zalet dzieła ułatwiającego czytelnikowi rozeznanie w tak bardzo 
skomplikowanej materii jak piśmiennictwo ekonomiczne XX w. Nie można 
się też dziwić, że francuska krytyka naukowa — nie tylko zresztą dla 
zalet przejrzystości dzieła — przyjęła dwa tomy pracy Jamesa z praw
dziwym uznaniem. 

Polski czytelnik z przyjemnością stwierdza, że przy małym na ogół 
wkładzie polskiego świata nauki do dorobku światowej myśli ekonomicz
nej, dwa nazwiska polskich uczonych: O. Langego i M. Kaleckiego często 
są w książce cytowane. Polski czytelnik-ekonomista przeglądając oma
wianą pracę przypomni sobie również, że z podręczników tłumaczonych 
z języka francuskiego przyswajało sobie wiedzę ekonomiczną przed wojną 
wiele pokoleń wychowanków polskich uniwersytetów i szkół handlowo-
ekonomicznych. Podręcznik zasad ekonomiki Karola Gide'a doczekał się 
w Polsce siedmiu wydań i był niemal równię popularny u nas, jak w oj
czyźnie jego autora. Prawie to samo można powiedzieć o podręczniku 
doktryn ekonomicznych Karola Gide'a i Karola Rista. 

Omawiane dzieło Jamesa jest kontynuacją wymienionego ostatnio 
podręcznika Gide'a i Rista, ma wiele jego zalet, a bodaj przewyższa; znacznie 
ścisłością. Można by myśleć o jego tłumaczeniu na polski2, gdyby nie tak 
bardzo pożądana i podniosła okoliczność, że właśnie ukazuje się w druku 
z pewnością pełne zalet, oryginalne polskie dzieło prof. Edwarda Taylora, 
poświęcone historii ekonomiki. 

Stefan Rosiński 

Fred E. C 1 a r k i Carrie Patton C l a r k , Principles of Marketing, 
wyd. 3, New York 1947, ss. 828. 

Książka Clarków jest podręcznikiem uniwersyteckim, opartym na wy
kładach prowadzonych w jednej z amerykańskich wyższych szkół han
dlowych. Książka stawia sobie cele dydaktyczne, na co wskazują tematy 
zadań, wskazówki metodyczne służące do ich opracowania, poglądowe 
tablice graficzne, bogata bibliografia oraz indeks rzeczowy i osobowy. 
Fakt, że publikacja ta doczekała się w ciągu dwudziestu lat trzech wy
dań, z których trzecie z roku 1942 ukazało się na przestrzeni ostatnich lat 
w kilku nakładach, jest miarą jej poczytności. Analiza procesów rynko
wych i struktury organizacyjnej obrotu, ujęta funkcjonalnie, odnosi się 

2 W toku przygotowań niniejszego do druku, ukazało się już w marcu rb. 
staraniem PWN polskie skrócone tłumaczenie książki. Wypada dodać, że prof. 
E. James opublikował w kilka miesięcy po wydaniu omówionej tutaj i przetłu
maczonej na polski, jeszcze jedną książkę, poświęconą historii myśli ekono
micznej pt. Histoire sommaire de la pensée économique, Paryż 1955, s. 335. 

19* 
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do współczesnych Stanów Zjednoczonych AP. Zagadnienia z dziedziny 
teorii ekonomii czy też ogólnej polityki handlu wewnętrznego, mogące 
ułatwić zgłębienie znajomości stosunków rynkowych w najbardziej roz
winiętych gospodarczo krajach kapitalistycznych w ogólności, traktowane 
są raczej ubocznie. 

Pierwsze rozdziały książki informują o funkcjach handlu. Znajdujemy 
tu interesującą próbę usystematyzowania tych funkcji w obrębie trzech 
grup: 1) funkcje wymiany, 2) funkcje fizycznego rozdziału towarów, 3) 
funkcje dodatkowe, ułatwiające obrót. Pierwsza z tych grup obejmuje 
sprzedaż, z czym wiąże się tzw. „stwarzanie popytu" oraz, zakup dokony
wany przez różne kategorie jednostek gospodarczych, na drugą grupę 
składają się przewozy i przechowywanie łącznie z chłodnictwem, a grupa 
ostatnia to finansowanie, ochrona przed ryzykiem, informowanie o rynku 
i standaryzacja. Podany tu schemat ma tę zaletę, że zamiast określać, jak 
to praktykowano u nas w ostatnich latach, kierunki działania handlu 
kilku górnolotnymi i ogólnikowymi zwrotami, operuje się tu zestawie
niem konkretnych operacji. 

Pozostawanie tylko przy układzie funkcjonalnym nie pozwala na wy
dobycie wielu ważnych problemów handlu. Stąd też autorzy zmuszeni są 
szereg dalszych rozdziałów poświęcić rozważaniom prowadzonym w prze
kroju branżowym. Opisując szczegółowo strukturę rynku rolniczego, 
system powiązań między producentami rolnymi a różnego rodzaju od
biorcami, działanie hurtu rolno-sipożywczego i spółdzielczości zbytu pro
duktów rolnych, uwypuklają autorzy w sposób przekonujący odrębności 
tegoż rynku. Dowiadujemy się tu o rozmieszczeniu rejonów produkcji 
i spożycia, o drogach przebiegu ładunków łączących te rejony, o tenden
cjach, które obecnie się zaznaczają w rozwoju specjalizacji sieci handlo
wej, o strukturze odbiorców i innych zjawiskach składających się na ca
łość obrotu rolniczego. Autorzy wyjaśniają, dlaczego spółdzielczość rol¬ 
niczo-handlowa nie osiągnęła w Stanach Zjednoczonych takiego stanowi
ska, jak w wielu krajach zachodnioeuropejskich, podkreślają pozytywny 
jej wpływ na organizację zbytu, jak i na jakość artykułów zbywanych 
przez farmerów. 

Niewiele miejsca poświęcono problemom rynku materiałów surowych, 
by następnie przejść do wszechstronnej charakterystyki rynku artyku
łów przemysłowych. Autorzy osiągają tu dużą plastykę i żywość w przed
stawieniu stosunków rynkowych. W wyobraźni czytelnika przesuwają 
się z jednej strony osoby uczestniczące w transakcjach, a więc konsu
menci, których zachowanie się jest różne w odniesieniu do każdej z klas 
dóbr, dalej detaliści, kupcy hurtowi, maklerzy, ajenci, komisanci i inne 
kategorie dystrybutorów o niezmiernie zróżnicowanych funkcjach, 
a z drugiej strony — same towary przebiegające różnymi drogami po
przez bardziej lub mniej liczne ogniwa pośredniczące. Clarkowie dają tu 
analizę pozycji i ,,możliwości" konsumenta na rynku, której brak tak 
dotkliwie odczuwamy w naszych podręcznikach z dziedziny handlu. 
W ocenie poszczególnych kategorii handlujących oraz dróg przebiegu to
warów uwypuklono zarówno dodatnie, jak i ujemne strony rozwiązań 
organizacyjnych, nie ukrywając przy tym przejawiających się w sferze 
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obrotu przeciwstawności interesów różnych grup gospodarczych. Analizę 
pozycji konsumenta na rynku dopełnia jeden z dalszych działów książki 
specjalnie poświęcony temu zagadnieniu, a zamykający rozważania nad 
handlem detalicznym. 

Z równą jak w poprzednich rozdziałach sumiennością, poddają auto
rzy drobiazgowej analizie poszczególne formy sprzedaży, poczynając od 
małych, jedno- lub wielobranżowych „independent stores", a kończąc na 
prowadzonych na wielką skalę przedsiębiorstwach wielodziałowych, wie¬ 
losklepowych, wysyłkowych i tzw. „supermarkets". Z rozważań tych 
wynika, że współczesny handel detaliczny rozprowadza coraz to bardziej 
bogaty i urozmaicony asortyment towarów, że przestał on być zwykłą 
maszyną do sprzedawania, a stał się czynnikiem kształtującym popyt 
i stwarzającym konsumentom liczne udogodnienia w postaci dostarczania 
towaru do domu, sprzedaży na kredyt i na raty, stosowania systemu 
zwrotu towarów, świadczenia usług dodatkowych oraz wyręczania gospo
darstwa domowego w utrzymywaniu zapasów. Dowiadujemy się tu o mo
tywach, którymi kierują się detaliści w polityce sprzedaży, rotacji i marż, 
o walorach poszczególnych form sprzedaży z punktu widzenia interesów 
nabywcy, kształtowaniu się kosztów handlowych i pozycji przedsiębior
stwa w walce konkurencyjnej. Autorzy szeroko uzasadniają i oceniają 
różne przejawy tzw. ruchu prokonsumenckiego. 

W osobnym rozdziale omawia się ogólne czynniki wyznaczające efek
tywność ekonomiczną przewozów towarowych. Wskazuje się tu na do
datnie i ujemne cechy przesyłek całowagonowych, drobnicowych, po
śpiesznych, przewozów pociągami specjalnymi mleka i żywca, przewozów 
kolejowych przerywanych lub bez z góry ustalonego punktu docelowego, 
a wreszcie — przewozów samochodowego i wodno-śródlądowego. Porusza 
się tu także zagadnienia przechowywania towarów. Szczególnie intere
sujący jest przegląd nowych rozwiązań w gospodarce magazynowej 
i w chłodnictwie. Dla czytelnika nie jest zbyt przekonujące to, że dopiero 
na dalszym miejscu książki mowa jest o postępach Stanów Zjednoczo
nych AP w dziedzinie standaryzacji, kondycjonowania, gospodarki opa
kowaniami i kontenerami, a przecież zagadnienia te wiążą się ściśle 
z przechowalnictwem i przewozami. 

Zwięzłemu i opisowemu raczej potraktowaniu metod finansowania 
obrotu przeciwstawia się wszechstronna analiza rynkowego ryzyka i sposo
bów zabezpieczenia się przed jego skutkami. Najwięcej miejsca zajmuje tu 
krytyczna ocena handlu terminowego i tkwiących w nim elementów 
spekulacji. W ogólności operacje giełdowe tak znamienne dla kapitali
stycznych stosunków rynkowych wywołały w Stanach Zjednoczonych 
AP ożywioną dyskusję, na co wskazują liczne studia indywidualne od
noszące się do rynku poszczególnych artykułów, jako też urzędowe publi
kacje charakteru sprawozdawczego. Clarkowie wysuwają w konkluzji 
swoich rozważań, że transakcje terminowe mogą skutecznie ochronić 
jednego z kontrahentów przed skutkami zmian cen, że dzięki upowszech
nieniu się transakcji giełdowych pszenicą i bawełną całkowity względny 
poziom kosztów obrotu nimi obniżył się w porównaniu z kosztami pono
szonymi w pozostałych działach obrotu rolniczego. Nie ukrywają przy 
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tym ujemnych stron omawianej tu formy handlu. Podkreślają zwłaszcza, 
że ostatecznie ktoś musi ponieść straty wynikłe z tytułu ryzyka rynko
wego oraz że wiele spośród umów na przyszłą dostawę zawiera się wy
łącznie z myślą o osiągnięciu tą drogą czysto spekulacyjnych zysków. 
Ocena handlu terminowego dokonana przez Clarków, będąc jakby wy
padkową poglądów wyrażanych w obfitej na ten temat literaturze, nie 
wnosi specjalnie nowych momentów. 

Po przedstawieniu funkcjonowania niebywale rozbudowanego aparatu 
informacji handlowej, autorzy przechodzą do zagadnień cen i działania 
mechanizmu rynkowego. Konfrontują tu stosunki panujące w handlu 
faktycznie z założeniami konkurencji doskonałej, wskazując na liczne 
przeszkody we wzajemnym dostosowywaniu się elementów rynkowych, 
średniego przychodu z produkcji i kosztu. Ujęcie to nie odbiega od spo
sobu rozpatrywania zagadnień w współczesnej teorii cen i konkurencji. 
Pouczające są te fragmenty, w których wyszczególniono motywy decyzji 
detalistów przy określaniu cen dóbr ofiarowanych na sprzedaż, będących 
jak się okazuje cenami „na próbę". Znajdujemy też tutaj ciekawe uzasad
nienie podstawowej roli hurtu skupiającego na sobie w pierwszej kolej
ności obustronne oddziaływania rynkowe, tj. pochodzące zarówno ze 
sfery produkcji, jak i spożycia. Przeprowadzono tu także interesującą 
analizę częstotliwości i amplitudy wahań cen detalicznych i hurtowych. 

Autorzy poddają sumiennej analizie normatywną i administracyjną 
działalność państwa na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, skiero
waną na zapobieganie przejawom monopolu i szkodliwym praktykom 
systemu konkurencyjnego. Sympatie Clarków są po stronie wolności 
gospodarczej. Oto co piszą: „Cena, którą musimy płacić z tego powodu, że 
inicjatywa w przemyśle jest tłumiona i utrzymują się wciąż przedsiębiorcy 
nieefektywni, których działalność wspierają bezpośrednio lub pośrednio 
podarunki rządowe, wydaje się prawdopodobnie zbyt wysoka. Stało się 
coraz bardziej wątpliwym, czy dobre rezultaty równoważą złe. Wielu roz
sądnych obserwatorów uważa, że jest czas z tym skończyć". 

Studiując tę część książki czytający umacnia się w przekonaniu, że 
niesłuszna jest teza o całkowitym nieuwzględnianiu interesu publicznego 
w polityce interwencyjnej współczesnego państwa kapitalistycznego. 

Rozdziały końcowe poświęcone są problematyce kosztów i efektyw
ności rynku. Słusznie podkreśla się tutaj, że w porównawczej analizie 
kosztów trzeba starannie wykrywać wszelkie różnice we funkcjach wy
konywanych przez badane jednostki handlu, że optimum rozmiaru przed
siębiorstwa jest na ogół, na skutek szeregu przyczyn, niższe w handlu 
niż w przemyśle oraz że oceniając działanie handlu w skali społecznej 
należy uwzględniać korzyści stąd płynące dla innych dziedzin gospodarki. 
Warto tu podnieść ten fakt, że nasze publikacje o handlu na ogół pomi
jają problem oceny jego efektywności. 

Dzieło Clarków spełnia nie tylko rolę informatora o strukturze orga
nizacyjnej, działaniu i linii rozwojowej handlu wewnętrznego w Stanach 
Zjednoczonych AP. Jest to również pogłębiona praca analityczna, zawie
rająca całe bogactwo dobrze udokumentowanych ocen, w których przy-
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jęto rozmaite punkty widzenia. Jest to poniekąd rozwinięte studium 
z zakresu kapitalistycznych stosunków rynkowych w ogólności. Książka 
powinna zainteresować w Polsce wszystkich tych, którzy pragną roz
szerzyć swoją wiedzę o handlu. 

Zbigniew Zakrzewski 

Józef N i e m i e c , Geneza i rozwój spółdzielczości, Wyd. Minister
stwa Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa, 1957, ss. 246. 

Pojęcie, istota, formy i rozwój spółdzielczości, to zagadnienia ciekawe 
i doniosłe z punktu widzenia teorii i praktyki. Szczególnie obecnie, 
w okresie budowania w Polsce ustroju socjalistycznego problematyka 
ta jest bardzo aktualna. Rozwijająca się już w ustroju kapitalistycznym 
spółdzielczość może być wykorzystana w budownictwie socjalistycznych 
stosunków produkcji. Wymaga to jednak właściwego ujęcia istoty spół
dzielczości w kapitalizmie oraz sprecyzowania jej funkcji w socjalizmie. 
Problem to jednak niełatwy. Opracowań poświęconych temu zagadnieniu, 
zwłaszcza w literaturze polskiej, jest niewiele. Dlatego też ukazanie się 
każdej pracy traktującej o spółdzielczości należy powitać z uznaniem. 

Tytuł książki J. Niemca sugeruje, że zajmie się on wyjaśnieniem 
społeczno-ekonomicznych źródeł powstania spółdzielczości oraz jej ana
lizą tak z punktu widzenia ekonomicznego, jak i społeczno-politycznego 
lub ideowego. Pominięcie jednej z tych stron czyni analizę niepełną 
i uniemożliwia należyte wyjaśnienie problemu. Autor główny akcent po
łożył w swej pracy na drugą stronę zagadnienia (nadbudowa społeczno-
polityczna). Takie jednostronne ujęcie ma niewątpliwie pewną wartość, 
gdyż ujawnia zaangażowanie się spółdzielczości w ruchu społeczno-poli
tycznym. Jednakże społeczno-polityczna i ekonomiczna działalność spół
dzielczości pozostają w ścisłej zależności, oddziałując wzajemnie na siebie. 
Stąd w pracy powinna znaleźć się znacznie szersza analiza zewnętrznych 
i wewnętrznych warunków gospodarczych, w których spółdzielczość 
występuje. 

Praca dzieli się na cztery części. Pierwsza obejmuje powstanie i roz
wój spółdzielczości w krajach kapitalistycznych, druga — spółdziel
czość w Związku Radzieckim, trzecia i czwarta — stanowiąca główną 
część pracy — spółdzielczość w Polsce kapitalistycznej i w Polsce Ludo
wej. Jako całość praca ta posiada niewątpliwie szereg walorów, chociażby 
z tego względu, że zawiera wiele danych o spółdzielczości w krajach 
kapitalistycznych i socjalistycznych, że spółdzielczość ujmuje w rozwoju 
historycznym. Jako zbiór informacji może być przydatna ludziom zaj
mującym się spółdzielczością. Stopień jednak tej przydatności jest po
ważnie ograniczony ze względu na cały szereg ujemnych stron, na które 
chcemy zwrócić uwagę. 

Ograniczając się do przedstawienia ideowo-politycznej oraz organiza
cyjnej strony spółdzielczości, autor ilustruje rozumowanie danymi cyfro
wymi. Dane te, nie zawsze konieczne, nie są odpowiednio dobrane i dla
tego wplatane do rozumowania czynią je niesystematycznym. 
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Spółdzielczość rozwijająca się w kapitalizmie stanowi niewątpliwie 
szczególny, odrębny typ gospodarowania. Nie istnieje i nie działa ona 
jednak w izolacji, gdyż stanowi składowy element gospodarki kapitali
stycznej. W procesie reprodukcji musi ona z konieczności wchodzić w po
wiązania z gospodarką kapitalistyczną i jako taka nabiera kapitalistycz
nego charakteru. Decydujący jest tu również charakter władzy poli
tycznej. Jeżeli jednak stwierdzamy, że działająca tam spółdzielczość w wy
niku władzy burżuazji i dominujących pozycji kapitału posiada kapita
listyczny charakter, to stąd nie wynika, że posiada ona wsteczny i reak
cyjny charakter. Autor dostrzega to uwarunkowanie spółdzielczości 
w kapitalizmie. Wywodzi go jednak tylko z ideologicznej nadbudowy 
spółdzielczości, z subiektywnego stosunku działaczy spółdzielczych do 
ustroju kapitalistycznego. Nie biorąc pod uwagę obiektywnego uwarun
kowania ruchu spółdzielczego w kapitalizmie, autor podkreśla jej ogra
niczoność i reakcyjność li tylko dlatego, że nie dąży ona lub dąży nie
właściwymi drogami do obalenia tego ustroju, jak sam mówi w odnie
sieniu do spółdzielczości angielskiej, „nie wnosi do krytyki ustroju żad
nych zasadniczych elementów, nie widzi nadal potrzeby rewolucyjnego 
przełomu" (s. 10). W związku z tym mylnie uważa, że spółdzielczość ta 
rozwija się tylko dlatego w kapitalizmie, iż zważywszy ten reakcyjny 
charakter popiera ją państwo kapitalistyczne oraz partie polityczne. 
W rzeczy samej tak nie jest. Spółdzielczość rozwija się w krajach kapi
talistycznych przede wszystkim dlatego, że została ona na zewnątrz wy
posażona w to wszystko, co posiada przedsiębiorstwo kapitalistyczne 
i dzięki temu może ona żyć, walczyć i rozwijać się. Stąd nie można od
mówić spółdzielczości funkcjonującej w kapitalizmie postępowego cha
rakteru. Poprzez wewnętrzną organizację (samorząd, dywidendy od udzia
łów i in.), spółdzielnie polepszają sytuację ludzi pracy łagodząc bądź eli
minując w mniejszym lub większym stopniu wyzysk. W tym sensie jed
nostronne również jest ujęcie przez autora ruchu spółdzielczego, gdy 
uważa, że powodzenie jego działalności możliwe jest tylko wówczas, gdy 
oprze się on na ruchu robotniczym (s. 29). Można tu nawet abstrahować 
od tego, że na uzasadnienie tej tezy przytacza tylko zbyt długie cytaty 
(np. s. 20—21, 22, 23). 

O ile w pierwszej części uwaga autora skierowana jest na stronę ide¬ 
owo-polityczną, o tyle w części drugiej, poświęconej spółdzielczości 
w ZSRR, ogranicza się do przedstawienia problematyki prawno-organi
zacyjnej. Spółdzielczość w Związku Radzieckim autor omawia więc z zu
pełnie innego punktu widzenia. Na skutek tego praca nie ma jednolitego 
charakteru. Sielankowy opis spółdzielczości radzieckiej, brak analizy 
teoretycznej, czyni tę część pracy najsłabszą. Nie wykazuje autor odrębnego, 
nowego społecznego charakteru spółdzielczości w socjalizmie w porów
naniu ze spółdzielczością w kapitalizmie. Tym czym była spółdzielczość 
w rzeczywistości kapitalistycznej, nie jest i nie może być w rzeczywi
stości socjalistycznej. Przy istnieniu politycznej władzy klasy robotniczej 
oraz dominującej pozycji układu socjalistycznego staje się ona częścią 
składową gospodarki socjalistycznej. O ile w ustroju kapitalistycznym 
spółdzielczość wprzągnięto w całokształt stosunków kapitalistycznych 
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i musiała ona być na zewnątrz wyposażona w te cechy, które posiadają 
przedsiębiorstwa kapitalistyczne, o tyle w ustroju socjalistycznym ko
nieczność ta odpada, albowiem występują tu zupełnie inne warunki. 

Nowy socjalistyczny charakter spółdzielczości wynika poza tym 
z tego, że: 

1) środki produkcji stanowią własność danej grupy społecznej i nie 
mogą służyć wyzyskowi cudzej pracy. Stąd celem działalności gospo
darczej spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb spółdzielców; 

2) członkostwo w spółdzielni jest dobrowolne i wymiana działalności 
pomiędzy członkami i grupami odbywa się na zasadzie równości i wzajem
nego poszanowania. 

3) dochód spółdzielni jest dzielony pomiędzy członków, przy czym 
podstawowym kryterium jest praca. 

Trudno ponadto zrozumieć, dlaczego autor, stwierdzając, iż kołchozy 
są najwyższą formą spółdzielczości (str. 48), nie poświęca im prawie żad
nej uwagi, a wyodrębnia w poszczególnych rozdziałach jedynie spół
dzielczość spożywców i spółdzielczość pracy. Ta część pracy zawiera dużo 
sloganów, ogólników i brak w niej jakiejkolwiek rzeczowej analizy, która 
by wyjaśniała istotę spółdzielczości w państwie radzieckim. Przykładem 
takich ogólnikowych sformułowań może być następujące twierdzenie 
autora: „radziecka spółdzielczość wszystkich typów staje się źródłem do
świadczeń nie tylko dla krajów demokracji ludowej, lecz także dla kra
jów Azji i Afryki, które niedawno zdobyły niepodległość" (s. 46). Abstra
hując już od tego, że kraje kolonialne to przede wszystkim kraje kapita
listyczne, gdzie spółdzielczość, jak już wykazano, ma zgoła odmienny 
charakter niż socjalistyczna, to jak wiemy z praktyki, wskazania takie 
prowadziły zwykle do traktowania doświadczeń Związku Radzieckiego 
jako powszechnie typowych. W tym stanie rzeczy drugorzędne cechy 
nierzadko awansowały do rangi pryncypiów. Wskazując na konieczność 
korzystania z doświadczeń, należy zawsze wyróżnić to, co ogólne w da
nych zjawiskach, od tego co szczególne, właściwe tylko dla określonych 
warunków. Inaczej analiza nie jest konkretna. 

Niemało twierdzeń jest takich, które nie znajdują potwierdzenia 
w praktyce. Na przykład na s. 54 mówi się: „obsługując bezpośrednio 
konsumenta spółdzielczy aparat handlowy bada jego upodobania i wy
magania oraz wpływa wydatnie — poprzez umowy planowe z państwo
wymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i spółdzielniami pracy — na 
jakość i asortyment produkcji.. .". Otóż, badanie popytu konsumenta jest 
dzisiaj tak w Związku Radzieckim, jak i w Polsce jeszcze tylko postula
tem, a nie rzeczywistością. Właśnie na tym odcinku istnieją poważne 
zaniedbania i należałoby przez wskazywanie braków nawoływać do ba
dania i uwzględniania preferencji nabywców, do eliminowania for
malnej dystrybucji towarów. 

Bez zastrzeżeń formułuje autor, że spółdzielczość spożywców spełnia 
poważną funkcję w umacnianiu podstawy gospodarczej sojuszu robot¬ 
niczo-chłopskiego (s. 53). Jest to co najmniej uproszczenie, gdyż stosunki 
pomiędzy klasą robotniczą i klasą chłopską były nieraz pozbawione eko-
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nomicznej treści, zawierając sporo elementów administracyjnego nakazu 
(dostawy obowiązkowe). 

Streszczeniem przepisów prawnych tylko można nazwać te fragmenty 
książki, które autor poświęcił roli samorządu spółdzielni. Opierając się na 
uogólnieniach zawartych w pracy odnosi się wrażenie, że spółdzielczość 
w ZSRR funkcjonuje idealnie. O nadmiernej ingerencji aparatu państwo
wego w wewnętrzne sprawy spółdzielczości nie ma w ogóle mowy, tak 
jak gdyby te wzajemne stosunki układały się jak najlepiej. 

Trudno jest pogodzić przedstawiany w książce wszechstronny rozwój 
różnych typów spółdzielczości radzieckiej z warunkami, jakie jeszcze 
niedawno istniały w ZSRR tak w teorii, jak i w praktyce. Przecież ogól¬ 
nie przyjęta w teorii ekonomicznej była teza o stopniowym przechodzeniu 
od dwóch form własności socjalistycznej do jednej państwowej, poprzez 
likwidację własności spółdzielczo-kołchozowej. 

Część następna pracy poświęcona Polsce kapitalistycznej wykazuje te 
same mniej więcej braki, które omówiono już wyżej. Jednostronność uję
cia spółdzielczości w Polsce kapitalistycznej poprzez wysuwanie na czoło 
jej reakcyjności jest w naszych warunkach bardziej brzemienna w skutki 
niż przy omawianiu spółdzielczości w innych krajach kapitalistycznych. 
Polscy działacze spółdzielczy, dla których autor przeznacza tę książkę, 
po jej przeczytaniu nie będą mieli prawdziwego obrazu spółdzielczości 
w Polsce. Autor powinien wykazać, że obok ujemnych stron polskiej spół
dzielczości, których nieraz nie mogła uniknąć, odegrała ona postępową 
rolę ekonomiczną, jak i społeczną. Chodzi tu głównie o spółdzielczość 
drobnych wytwórców, która wysuwała hasło walki z wyzyskiem, zasady 
sprawiedliwości społecznej, wzajemnej pomocy itd. 

Materiały, jakimi posługuje się autor w tej części pracy, czynią wra
żenie na prędce zebranych, luźno ujętych danych o różnorodnych spół
dzielniach działających w kraju. W tej części szczególnie uwydatnia się 
brak przejrzystości i jednolitości wykładu. Omawiając ponadto rozwój 
spółdzielczości do roku 1945, autor po macoszemu potraktował spółdziel
czość w czasie okupacji. 

Przedstawiony stan spółdzielczości w Polsce Ludowej nasuwa także 
szereg wątpliwości. Zmian, jakie dokonały się w spółdzielczości polskiej 
w latach 1947—1950, autor nie łączy z sytuacją ekonomiczną kraju oraz 
z nową istotą spółdzielczości w modelu gospodarki socjalistycznej i stąd 
reorganizacja ta wypływa u niego z samej tylko walki ideowo-politycznej. 
Oczywiście walka ta miała wpływ na dokonujące się zmiany, nie wy
jaśnia ona jednak źródeł tych zmian, a wskazuje jedynie na sposób ich 
dokonania. Ograniczając się jednak nawet tylko do tego zagadnienia, nie 
można jak to uczynił autor widzieć jedynie dodatnie strony, a nie do
strzegać całego szeregu ujemnych jej skutków. Autor ma rację, gdy 
twierdzi, że przeprowadzona reorganizacja doprowadziła do likwidacji 
dublujących się, często zbiurokratyzowanych i zbędnych organizacji 
spółdzielczych. Nie można jednak nie wspomnieć, że równocześnie z tym 
w wielu wypadkach poważnie ograniczono siłę ekonomiczną i społeczną 
spółdzielczości. Rola spółdzielczości w rzeczywistości została poważnie 
umniejszona. Dokonało się jak gdyby jej upaństwowienie, w pewnym 
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stopniu stała się ona aparatem quasi państwowym, co w skutkach było 
nieraz bardzo ujemne. Zarządzanie przestało mieć w zasadzie demokra
tyczny charakter. Członkowie przestali mieć wpływ na wybór kierow
nictwa, na podział dochodów itd. Poza tym w wyniku dosłownego kopio
wania doświadczeń radzieckich likwidowano często pewne typy spół
dzielczości tylko dlatego, że podobnych nie było w ZSRR. W okresie 
1947—1950 spółdzielczość, a szczególnie „Społem", została niewątpliwie 
oczyszczona z elementów wrogich ustrojowi socjalistycznemu. Z drugiej 
jednak strony nie można nie dostrzegać, że usunięto także tych działaczy, 
którzy nie zgadzali się z koncepcją spółdzielczości jako aparatu dystry
bucyjnego państwa. Było to niewątpliwie niepowetowaną stratą. Odej
ście i odsunięcie tych ostatnich osłabiło już i tak szczupłe kadry spół
dzielcze; co nie pozostało bez wpływu na działalność gospodarczą i spo
łeczną spółdzielczości. 

Nie wolno również pomijać tego, że rozwój spółdzielczości w Polsce 
Ludowej dokonał się przy wydatnym, a nieraz zbyt wydatnym stoso
waniu metod administracyjnego nacisku. Stąd tempo jej rozwoju wcale 
nie musi stanowić o żywotności tej spółdzielczości. Na s. 176 autor mówi, 
że działalność spółdzielni „Samopomoc Chłopska", „w zakresie zaopa
trzenia, zbytu i kontraktacji oraz przemysłowo-usługowa rugowała kapi
talistów wiejskich i elementy spekulacyjne z obrotu towarowego i drob
nej produkcji uzupełniającej". Nie można zgodzić się z taką tezą, że to 
rugowanie elementów kapitalistycznych i spekulacyjnych dokonało się 
poprzez działalność wymienionych spółdzielni. Większy tu bez wątpienia 
skutek wywarła polityka państwa, zwłaszcza polityka podatkowa. Po
nadto zbyt szybkie wyeliminowanie kapitalistycznych pośredników 
w handlu z jednej strony włożyło zbyt dużo obowiązków na spółdzielnie, 
a z drugiej — usunęło konkurenta, od którego można się było dużo na
uczyć. Co najmniej wątpliwości budzić również muszą twierdzenia autora 
odnośnie do funkcjonowania spółdzielni produkcyjnych w oparciu o finan
sową pomoc państwa. Pomoc ta podtrzymywała często sztucznie słabe 
ekonomicznie przedsiębiorstwa spółdzielcze, przynoszące społeczeństwu 
nie korzyści, a straty. Nie stanowiło to również właściwej propagandy 
idei spółdzielczej. 

O brakach tych nie można mówić tylko mimochodem, skoro sam 
autor we wstępie zaznacza, że praca jego ma umożliwić działaczom zro
zumienie błędów i wypaczeń aby „podjąć walkę o zwycięstwo wszyst
kich założeń i celów przyświecających spółdzielczości od zarania jej 
istnienia". 

Powstaje na koniec pytanie czy błędy, z których wymieniono tylko 
naszym zdaniem najistotniejsze, pozbawiają pracę wszelkiej wartości. 
Praca posiada niewątpliwie wartość historyczno-informacyjną. Przez 
wskazanie jej błędów chcemy podkreślić jedynie, że przy szerszym 
uwzględnieniu ekonomicznej analizy, dokładniejszej systematyce, wyeli
minowaniu niepotrzebnych, nieraz drobnostkowych danych statystycz
nych, opublikowana praca byłaby bardzo pożyteczną pozycją biblio
graficzną. 

Wacław Jurek i Kazimierz Oryl 
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Walter T h o m s, Das Buchen und Bilanzieren der funktionalen 
Kontorechnung, Verlag Neue Wirtschaftsbriefe, Herne, Berlin 
1955, ss. 126. 

Treść książki prof. dra W. Thornsa dotyczy formy podwójnej księgo
wości, tzw. funkcjonalnego rachunku kont (die funktionale Kontorech
nung). Stanowi ona istotny wkład do zagadnień teorii księgowości. Za
warta w książce treść stanowi systematyczną całość, ściśle ze sobą po
wiązaną i wyczerpującą całą problematykę teoretyczną i praktyczno-tech
niczną funkcjonalnego rachunku kont. O precyzji ujęcia tematu świadczy 
szczegółowe rozbicie poszczególnych części pracy. 

Główną wartość i znaczenie pracy prof. dra W. Thomsa upatrujemy 
przede wszystkim w tym, że stanowi ona niejako klasyczną próbę przed
stawienia problematyki księgowej z równorzędnym potraktowaniem za
gadnień teoretycznych i praktyczno-technicznych. Czytelnik polski 
w okresie ostatnich dwunastu lat nie miał zbyt wiele okazji do studio
wania podobnych prac. Literatura tego okresu w Polsce, przeważnie pod
ręcznikowa, nie umiała znaleźć złotego środka i rozgraniczenia między 
utylitarnością a stroną teoretyczną rozważań. 

Wiele w tej pracy jest słusznie postawionych i rozwiązanych zagad
nień, ale z drugiej strony wiadomo, że funkcjonalny rachunek kont został 
opracowany w oparciu o doświadczenia oraz dla przedsiębiorstwa kapita
listycznego. Omawiana książka stanowi teoretycznie samodzielne posta
wienie w nowym świetle znanej problematyki księgowej i dlatego jej 
treść może być punktem wyjścia do dyskusji na temat zagadnień w niej 
poruszonych. 

Rozważania swoje na temat funkcjonalnego rachunku kont rozpoczyna 
autor od określenia roli i znaczenia księgowości we współczesnym gospo
darstwie 1, jak również od sprecyzowania jej przedmiotu2. Zdecydowane 
rozgraniczenie treści księgowości od jej formy i powiązanie treści z aktu
alnie panującymi stosunkami produkcji stanowi słuszną i jedyną prze
słankę dla prawidłowego teoretycznie przedstawienia sposobu odzwier¬ 
ciedlania operacji gospodarczych (ruchu wartości)3 jako przedmiotu księ
gowości, a więc również przedmiotu funkcjonalnego rachunku kont. 

W przedsiębiorstwie obserwujemy ruch pięciu wielkości gospodar
czych. Do tych wielkości zalicza się kapitał, majątek, środki pieniężne, 

1 „Für die moderne Wirtschaft der arbeitsteiligen Lebensordnung ist die 
Buchhaltung eine Notwendigkeit, sie ist ihre conditio sine qua non, die uner¬ 
lässliche Bedingung. Die Buchhaltung ist das Führungsinstrument des Unter
nehmers. Ohne Buchhaltung ist eine moderne Wirtschaft mit ihren Betrieben 
und Behörden nicht zu führen'' (s. 1). 

2 „Gleichgültig in welcher Form die Buchhaltung geführt wird, ihr Inhalt 
ist von der Form unabhängig; denn es liegt fest in einer Volkswirtschaft, in 
der es Einkommen und Preise gibt, und in der das Geld als Zahlungsmittel 
dient. In einer solchen Wirtschaft werden Wertbewegungen (ökonomische Vor
gänge) des Betriebes in der Buchhaltung verarbeitet" (s. 1). 

3 Die Wertbewegung = der ökonomische Vorgang. 
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koszty i dochody. Wielkości powyższe stanowią jednocześnie podstawowe 
elementy gospodarki przedsiębiorstwa. 

Rozwijając w dalszym ciągu teoretyczne podstawy funkcjonalnego ra
chunku kont, przeprowadza autor charakterystykę tych pięciu wielkości. 
Charakterystyka ta ogranicza się do następujących stwierdzeń: kapitał, 
są to normalne dobra przedsiębiorstwa odpowiadające własności majątku 
rzeczowego lub pieniędzy. Kapitał (własny lub obcy) służy zatem wygospo
darowaniu majątku. Przez majątek natomiast rozumie się (majątek rze
czowy) dobra materialne. Stąd majątek rzeczowy stanowi kapitał zainwe
stowany. W przeciwieństwie do powyższego pieniądze są kapitałem nieza¬ 
inwestowanym. Koszty natomiast stanowią całkowity nakład na działal
ność przedsiębiorstwa, zaś dochód jest wynikiem pracy przedsiębiorstwa. 
Pojęcie dochodu obejmuje trzy formy jego występowania, które kolejno 
przybiera produkt pracy przedsiębiorstwa, tj. wytworzonego, sprzedanego 
i zapłaconego produktu. 

W toku działalności przedsiębiorstwa zachodzą zmiany w omówionych 
wyżej wielkościach gospodarczych. Na skutek tych zmian mamy do czy
nienia z ruchem kapitału, środków (majątku), pieniędzy, kosztów i docho
dów. W skutkach ruch ten powoduje zwiększenie lub zmniejszenie pięciu 
podstawowych wielkości gospodarczych. 

W rezultacie zatem otrzymujemy: 
1. a) zmniejszenie kapitału, 

b) zwiększenie kapitału, 
2. a) zwiększenie środków (majątku), 

b) zmniejszenie środków (majątku) 
3. a) przychody (zwiększenie środków pieniężnych), 

b) rozchody (zmniejszenie środków pieniężnych), 

4. a) zwiększenie kosztów, 
b) zmniejszenie kosztów, 

5. a) zmniejszenie dochodów (wyników), 
b) zwiększenie dochodów (wyników). 

Takie uszeregowanie pięciu podstawowych wielkości gospodarczych, 
którymi gospodaruje przedsiębiorstwo, pozwala na ustalenie 25 operacji 
gospodarczych przez wprowadzenie kombinacji każdej a operacji z każdą 
b operacją. Uzyskane w ten sposób 25 typów zaszłości księgowych nazywa 
prof. dr W. Thoms „ABC ekonomicznego ruchu" (ABC der ökonomischen 
Kinetik). 

Usystematyzowanie metodą klasyfikacji współzależności i związków 
wynikających z operacji gospodarczych, tj. ruchu wartości i jego dzia
łania (skutków) w przedsiębiorstwie stanowi fundament funkcjonalnego 
rachunku kont. 

Znajomość związków i współzależności zachodzących między operac
jami gospodarczymi w czasie ich ruchu warunkuje zarówno systematykę 
kont, jak również odpowiednią strukturę formularzy księgowych. Zda
niem autora, rola systemu kont, jak również formularzy księgowych po-
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lega na odzwierciedlaniu treści księgowości w sposób pokrywający się 
z założeniami systemu. Z tego też względu systematyka kont opiera się 
całkowicie na klasyfikacji operacji gospodarczych. Przyjmując takie za
łożenie wyprowadza prof. Thorns logicznie uporządkowane 10 klas kont, 
z których każda obejmuje jedynie konta tego samego rodzaju. Szczegól
nie ciekawe jest omówienie poszczególnych klas kont i ich usystematyzo
wanie z punktu widzenia różnych rodzajów bilansów, tj. bilansu ruchu 
środków, bilansu obiegu pieniężnego, bilansu zapasów, bilansu pracy 
i rachunku strat i zysków {Güterbewegungsbilanz, Geldverkehrbilanz, 
Beständebilanz, Arbeitsbilanz und Verlust- und Gewinnrechnung). 

Zarówno systematyka kont, jak i struktura formularzy we funkcjo
nalnym rachunku kont nie są jedynie wynikiem doświadczenia. Prof. 
Thorns przy ustalaniu struktury formularzy księgowych przyjął założe
nia mające głębokie uzasadnienie teoretyczne i niezależnie od tego bardzo 
słuszne metodologicznie. Założenia te opierają się na stwierdzeniu, że for
mularz księgowy stanowi nie tylko formę określonego porządku gospo
darczego, ale również sposób umożliwiający praktyczne jego odzwier
ciedlenie. Stąd też formularze księgowe stosowane we funkcjonalnym ra
chunku kont ujmują porządek zachodzący w ekonomicznym ruchu (die 
Ordnung der ökonomischen Kinetik). W miejsce dotychczasowego utar
tego podziału na kolumny wprowadza się kolumny zgodnie z rzeczowym 
zakresem ruchu wartości. Księgowanie natomiast odbywa się według 
zasad wypracowanych w podwójnej księgowości, a więc bez dodatko
wego nakładu pracy. 

Dalsze zagadnienie, jakim zajmuje się autor i twórca funkcjonalnego 
rachunku kont, to technika (praktycznego stosowania tej formy księgo
wości w przedsiębiorstwie. Funkcjonalny rachunek kont opiera się po
dobnie jak i klasyczne formy na zasadzie podwójnego zapisu. Stanowi to 
jego cechę wspólną z klasycznymi formami księgowości. Zasada ta wy
wodzi się z przeciwstawnego (die Polarität) charakteru operacji gospo
darczych i została ona opisana przez Luca Pacioliego już w 1494 r.4 Istota 
tej zasady polega na tym, że przy pomocy konta odzwierciedla się w księ
gowości ruch zapasów. Funkcjonalny rachunek kont wykorzystuje nato
miast obok tej cechy konta również i inne dotąd nieznane, a mianowicie 
umożliwia on ujęcie na tym samym koncie również ruchu funkcjonalnego. 
Rozszerzenie zakresu treści konta stanowi właśnie wkład prof. dra 
W. Thomsa do teorii księgowości i jest on jednocześnie wyrazem przeciw
stawienia się mechanicznemu, statycznemu i opisowemu sposobowi uj
mowania zjawisk gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Takie 
rozwiązanie umożliwia całkowite rozpoznanie struktury ruchu wartości 
(operacji gospodarczych), jaki ma miejsce w przedsiębiorstwie. Praktycz
nie sprowadza się to do tego, że struktura ruchów kapitału, majątku 
(środków), kosztów i dochodów (wyników) oraz obrotu pieniężnego może 
być poznana w szczegółach i wykorzystana w pełni przez czynniki kieru
jące przedsiębiorstwem i odpowiedzialne za jego stan gospodarczy. Ko-

4 Luca Pacioli. Summa de Aritmetica, Geometrica, Proportioni et Proportio
nalità, por. Marceli Scheffs,. Z historii księgowości, Poznań 1939, s. 60—169. 
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rzyści, jakie osiąga praktyka gospodarcza z funkcjonalnego rachunku 
kont, wynikają przede wszystkim z faktu, że każda operacja gospodarcza 
(ruch ekonomiczny) jest przeciwstawna i dwufazowa (polar und zwei-
phasig) przy czym jedną fazę (biegun) stanowi ruch zapasów, a drugą 
„ruch funkcjonalny". 

Rozpatrując przykładowo wkład kapitału z punktu widzenia konta 
kapitału można stwierdzić, że stanowi on przychód na koncie kasy. Ta 
sama operacja obserwowana ze stanowiska konta kasy prezentuje wkład 
kapitału jako „funkcjonalny ruch" przychodu. Przykład ten wskazuje 
również, że operacja gospodarcza ma także na swoich biegunach (der Pol) 
na przemian dwojaką treść (zweisinnig). W ten sposób funkcjonalny ra
chunek kont uwypukla dodatkowo dwufazowość i dwojaką treść (die 
Zweiphasigkeit und die Zweisinnigkeit) obok już od dawna znanej prze¬ 
ciwstawności każdej operacji gospodarczej. I to jest właściwie nowe 
w porównaniu z klasyczną księgowością podwójną. Na tym też polega 
postęp w rachunkowości przedsiębiorstwa. Funkcjonalny rachunek kont, 
jako nowa forma podwójnej księgowości, wykorzystuje w praktyce 
wszystkie trzy przymioty operacji gospodarczych. 

I wreszcie ostatnie zagadnienie, które jakkolwiek nie wyczerpie całej 
problematyki teoretycznej i techniczno-praktycznej omawianej książki, 
tym niemniej jednak rzuci jaśniejsze światło na istotę funkcjonalnego 
rachunku kont. Jeśli będziemy śledzić z uwagą rozwój form podwójnej 
księgowości na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, to całe zagadnienie 
można by sprowadzić do wysiłków zmierzających do podniesienia jej 
przydatności jako podstawowego instrumentu ewidencji gospodarczej (ra
chunku gospodarczego) w przedsiębiorstwie. Wiadomo, że realizacja tego 
postulatu doprowadziła do mechanizacji czynności księgowych, tym nie
mniej nie osiągnięto dotąd wyraźnego podniesienia jakości danych (die 
Aussagefähigkeit) dostarczanych przez księgowość. Znana klasyczna po
dwójna księgowość nawet we formie przebitkowej daje w rezultacie bi
lans i rachunek strat i zysków. Bilans osiągnięty na tej drodze stanowi 
zestawienie środków gospodarczych oraz ich źródeł, natomiast rachunek 
strat i zysków — zestawienie kosztów i dochodów przedsiębiorstwa. Oby
dwa te zestawienia uzyskuje się w wyniku zamknięcia kont, bez którego 
bilans jest niemożliwy. 

W przeciwieństwie do powyższego, we funkcjonalnym rachunku kont 
na skutek odpowiedniej struktury formularzy księgowych możliwe jest 
bilansowanie bez zamknięcia kont w formie bilansów obrotów i sald. 

Bilanse obrotów (Bewegungsbilanzen, Summenbilanzen) wskazują w od
powiednich kolumnach przychody i rozchody, koszt i dochody oraz ruch 
kapitału i środków. Natomiast bilanse sald (Wirkungsbilanzen) wskazują 
zwiększenia i zmniejszenia kapitału i majątku oraz zmiany w stanie środ
ków płatniczych i dochodów. Nowość zatem we funkcjonalnym rachunku 
kont polega na tym, że istnieje możliwość analitycznego przewartościowania 
bilansu obrotowego i bilansu sald. W ten sposób jest możliwe bieżące, 
krótkoterminowe bilansowanie. Również istnieje możliwość bieżącego 
śledzenia bez zamknięcia kont wyników oraz wskaźników płynności i za
inwestowania (Liquidität und Investitionsquote). 
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We funkcjonalnym rachunku kont istnieją jeszcze dalsze możliwości 
bilansowania. Polegają one na sporządzaniu bilansów obrotów i sald nie
których ważniejszych kont. Szczególne znaczenie mają przeciwstawne 
(polaren) bilanse obrotów (Summenbilanzen) i sald (Wirkungsbilanzen) 
ruchu kapitału, środków gospodarczych oraz środków pieniężnych, jak 
również kosztów i dochodów. Bilanse te wskazują, jak dzielą się zaksię
gowane w jednej kolumnie sumy przez księgowanie przeciwstawne w in
nej kolumnie a więc w innej płaszczyźnie (zasięgu) ruchu. W ten sposób 
na przykład przeciwstawny bilans ruchu kosztów (die polare Kostenbe
wegungsbilanz) pozwala określić nieco drugą stronę ruchu kosztów, tj. 
czy i jak daleko są uzasadnione rozchody, zwiększenie kapitału, zmniej
szenie środków gospodarczych (majątku), dochody oraz zmniejszenie 
kosztów. Bilans sald (die Wirkungsbilanz) przeciwstawnego ruchu kapi
tału wskazuje, co uzyskano z określonego wkładu kapitałowego, czy zwięk
szenie (majątku) środków gospodarczych, przychody, koszty oraz w jakiej 
wysokości dzielą się one pomiędzy te wielkości. Podobne rozważania 
można przeprowadzić również w odniesieniu do pojedynczych kont. I tak 
dla przykładu konto kasy wskazuje, w jakim stopniu przydhody wyni
kają z dochodów albo zwiększenia kapitału lub zmniejszenia majątku 
(środków gospodarczych). W tym samym stopniu wskazuje ono na kieru
nek rozchodów, a więc o ile i jak dalece stanowiły one koszty, zmniej
szenie kapitału czy zwiększenie środków gospodarczych (majątku). Funk
cjonalny rachunek kont umożliwia zatem sporządzanie dla pojedynczego 
konta bilansu ruchu i bilansu działania (die Bewegungs- und Wirkungs-
bilanz). W ten sposób księgowość umożliwia ciągłą analizę działalności 
przedsiębiorstwa. Tymczasem dotychczasowe bilanse ograniczały się je
dynie do ustalenia stanu zapasów, zaś rachunek wyników do ustalenia 
strat i zysków. 

Przedstawiona charakterystyka funkcjonalnego rachunku kont ma 
na celu wykazanie dodatnich stron tej formy księgowości w porównaniu 
z formami klasycznej księgowości podwójnej. Wyrażają się one w możli
wości prowadzenia dotąd brakującego rachunku przychodów i rozchodów, 
w podniesieniu jakości danych księgowych, jak również i w możliwości 
analizy przebiegu operacji gospodarczych przedsiębiorstwa w każdym 
czasie, a więc bieżąco, bez dodatkowych prac przygotowawczych. 

Praca prof. dra Waltera Thomsa stanowi niewątpliwie wkład do te
orii księgowości. Szczególną jej zaletą jest dbałość o precyzję pojęć, a więc 
o ścisłość terminologiczną. Ten problem stawia autor od razu na pierw
szych stronach książki5. Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt usta
lania zakresu pojęć nie tylko przy pomocy ich definiowania, ale również 
przy szerokim stosowaniu wykresów i tablic. Zastosowanie tej metody 
ułatwia czytelnikowi, zwłaszcza polskiemu, ustalenie treści i zakresu 
używanych przez autora pojęć, a z drugiej strony nie jest bez wpływu na 
jasność i przejrzystość wykładu. 

5 „Die Terminologie ist keine Spielerei, sondern ein unentbehrliches Hand
werkzeug" (s. 2). 
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O jakości opracowania stanowi fakt przedstawienia całej problema
tyki teoretycznej i techniczno-praktycznej w krótkim, treściwym i jasnym 
wykładzie, którego struktura również nie jest bez znaczenia dla całości. 

Część pierwsza książki poświęcona jest przedmiotowi funkcjonalnego 
rachunku kont, przy czym metoda przedstawienia tego zagadnienia po
lega na wyliczeniu prostych jego elementów i sprecyzowaniu ich treści. 
Następnie wyjaśnia się wzajemny stosunek tych elementów i ich cechy 
charakterystyczne oraz ich znaczenie dla księgowości. Dalsza charaktery
styka podstawowych elementów przedmiotu księgowości dotyczy sprecy
zowania zasad ich działania z punktu widzenia podstawowych problemów 
ekonomicznych przedsiębiorstwa. Rozważania powyższe umożliwiają 
ustalenie współzależności zachodzących w ruchu i działaniu poszczegól
nych elementów. Ustalenie tych współzależności umożliwia autorowi jasne 
przedstawienie teoretycznych założeń funkcjonalnego' księgowania i bilan
sowania, które tkwią niejako w samej naturze przedmiotu księgowości. 

Szczegółowe omówienie przedmiotu, bogato ilustrowane schematami, 
upoważnia autora do omówienia zasad budowy funkcjonalnego rachunku 
kont jako formy podwójnej księgowości. Podstawę rozumowania w tej 
części pracy stanowi założenie ścisłego związku pomiędzy przedmiotem, 
systematyką kont oraz strukturą druków księgowych. Pełna jedność 
zasad księgowania i bilansowania we funkcjonalnym rachunku kont wy
raża się w teorii ruchu ekonomicznego (die Theorie der ökonomischen 
Kinetik) i jest możliwa dzięki systematyce kont i strukturze formularzy 
księgowych, które właśnie bezpośrednio z niej wynikają. 

Dalsze części pracy poświęcone są kolejno organizacji funkcjonalnego 
rachunku kont jako wprowadzenia do przedstawienia założeń przykładu 
księgowego oraz omówieniu zasad zamknięcia kont i bilansowania. Tej 
problematyce poświęca autor stosunkowo najwięcej miejsca, aby w za
kończeniu omówić zagadnienia związane z techniką funkcjonalnego ra
chunku kont, jego historią i znaczeniem dla przedsiębiorstwa. Końcowa 
część pracy obejmuje spis literatury oraz uwagi. 

Pobieżny przegląd struktury pracy wyraźnie odbiega od stosowanego 
u nas powszechnie szablonu. Wynika to stąd, że autor postawił sobie cel 
wyraźnie teoretyczny zakładając przy tym, że zasady klasycznej, podwój
nej księgowości są czytelnikowi znane. W tym świetle omawiana praca 
stanowi również osiągnięcie autora. 

Wydaje się, że nie będzie w tym żadnej przesady, jeśli stwierdzimy, 
że jasność wyrażania myśli, ścisłość terminologiczna, logiczne założenia 
układu treści oraz oryginalność teoretyczna stawiają ją w pierwszym 
rzędzie prac z dziedziny teorii księgowości. I wreszcie, ostatnia uwaga 
polega na przypomnieniu, że prof. Thorns w opracowaniu teoretycznych 
założeń funkcjonalnego rachunku kont opiera się na ekonomice kapitali
stycznego przedsiębiorstwa i stąd w moich uwagach nie podejmuję na 
ten temat żadnej polemiki, wprost przeciwnie, zależy mi na wykazaniu 
tych osiągnięć teorii i praktyki księgowości, które mogłyby mimo odręb
ności ustrojowej naszych przedsiębiorstw znaleźć w nich pełne zastoso
wanie. 

Mieczysław Przedpelski 
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P. P. M a s ł o w , Statistika, cz. I: Teoreticzeskaja statistika, KOIZ 
Moskwa 1955, ss. 241. 

W Związku Radzieckim ukazało się w ostatnich latach szereg pod
ręczników statystycznych przeznaczonych dla wyższych szkół ekono
micznych. Ten wzrost wydawnictw statystycznych spowodowany został 
z jednej strony dużym zamówieniem społecznym, z drugiej natomiast — 
nowymi możliwościami, jakie powstały dla autorów po uwolnieniu nauki 
od kultu jednostki i dogmatyzmu. Książka P. P. Masłowa jest jednym 
z pierwszych radzieckich podręczników statystycznych, w którym zna
lazły swoje odbicie przemiany jakie miały niedawno miejsce w ZSRR. 

P. P. Masłow podzielił swoją pracę ma dziesięć rozdziałów. Omawia 
on kolejno zagadnienia dotyczące przedmiotu statystyki, organizację, 
ewidencję, opracowanie danych, średnie, liczby względnie, indeksy, ana
lizę szeregów dynamicznych, korelację oraz prezentację graficzną. 

W pierwszym rozdziale autor omawia poszczególne rodzaje ewidencji 
i formułuje wniosek, że zadania statystyki sprowadzają się do opraco
wania danych ewidencyjnych w celu otrzymania systemu uogólniają
cych liczb 1, charakteryzujących socjalistyczną reprodukcję rozszerzoną 
w szerokim tego słowa znaczeniu. W konsekwencji takiego określenia 
zadań, które sprowadzają statystykę do uogólnienia danych otrzyma
nych z ewidencji ,autor zajmuje się uogólniającymi liczbami charaktery
stycznymi. Uogólniające charakterystyki, zdaniem autora, są to właści
wości i cechy, które odpowiadają całej grupie lub masie zjawisk. Na
stępnie P. P. Masłow określa statystykę jako naukę badającą społeczne 
zjawiska w celu ustalenia cech uogólniających wyrażonych w liczbach. 

Autor jednocześnie zaznacza, że badanie statystyczne nie sprowadza 
się jedynie do czynności empirycznych, lecz opiera się ono przede wszyst
kim na odpowiednich podstawach teoretycznych. Te podstawy teoretyczne 
daje ekonomia polityczna. Pisząc, że statystyka powinna ilustrować prawa 
ekonomiczne,, autor uważa, że nawet przyczyny zwiększenia poziomu 
śmiertelności związane są ze społecznymi warunkami, w których przeja
wiają się prawa ekonomiczne. 

Wydaje się, że takie twierdzenie stanowi uproszczenie zagadnienia, po
nieważ odnosi się ono do statystyki ekonomicznej. Natomiast recenzowana 
praca poświęcona została statystyce teoretycznej. Statystyka jest nauką 
badającą prawidłowości zachodzące w zjawiskach masowych. Kierunek 
badania jest w każdym wypadku wyznaczony przez dziedzinę, do której 
dane zjawisko należy. Jeżeli statystyk bada zjawiska i procesy przyrod
nicze, np. rolnicze, musi dokładnie zaznajomić się z prawami rządzącymi 
danymi zjawiskami i poznać wszechstronnie specyfikę danego przedmiotu, 
w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania oraz wyprowadzenia na
leżytych wniosków. Na tej samej zasadzie statystyka przy badaniu zja
wisk społeczno-ekonomicznych musi oprzeć się na teoretycznych założe-

1 Autor używa określenia „obszczyje pokazatieli". W tym wypadku po
wszechnie przyjęte tłumaczenie słowa pokazatiel na wskaźnik, zmienia zupeł
nie sens wywodów autora. 
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niach ekonomii politycznej. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku, 
aby zachodziło podporządkowanie statystyki innym naukom. Najważniej
szą bowiem cechą wszystkich metod statystycznych jest ich przystosowa
nie do badania procesów masowych, ale nie koniecznie ekonomicznych. 
Dlatego też nie społeczno-ekonomiczna treść badanego zjawiska, ale ma
sowy ich charakter wymaga stosowania metod statystycznych. Z uwagi 
na to nie można mówić, że podstawę teoretyczną dla statystyki daje eko
nomia polityczna. 

Przechodząc do prawa wielkich liczb autor pisze, że służy ono w staty
styce do badania zjawisk przyrodniczych. Ciekawe i obszerne są tu wy
wody, w których autor uzasadnia twierdzenie, że teoria prawdopodobień
stwa nie może być stosowana do badania zjawisk ekonomicznych. Mate
matyczna interpretacja prawa wielkich liczb, dopuszczalna jest jedynie 
w tych dziedzinach, gdzie odchylenia są wymierne. To oznacza, że prawo 
wielkich liczb można stosować na przykład w ubezpieczeniach, przy ba
daniu jakości produkcji itp. Wprawdzie nie należy nadawać prawu wiel
kich liczb jakichś cudownych własności, trudno jest jednak zgodzić się 
z autorem, że występuje ono tylko w dziedzinie zjawisk przyrodniczych. 

Prawo wielkich liczb mówi, że im większa jest liczebność badanej 
masy, tym dokładniej przejawia się składnik systematyczny z powodu 
wzajemnego znoszenia się skutków działających przyczyn ubocznych. 
W ten sposób, jeżeli statystyka jest przede wszystkim nastawiona na ba
danie procesów masowych, prawo wielkich liczb odgrywa w niej podsta
wową rolę. Zawsze należy mieć na uwadze fakt, że im większa będzie 
zbiorowość, tym analiza będzie dokładniejsza i to tak przy badaniu zja
wisk przyrodniczych, jak i społeczno-ekonomicznych. Oczywiście, wyko
rzystywanie prawa wielkich liczb w zjawiskach społeczno-gospodarczych 
jest znacznie trudniejsze niż w zjawiskach przyrodniczych, ponieważ 
działa na nie splot wzajemnie powiązanych przyczyn, wśród których 
trudno jest wyodrębnić niezależne przyczyny uboczne. Zmusza to do sto
sowania analizy jakościowej. Prawo wielkich liczb wykorzystuje się w so
cjologii i w demografii oraz jest ono podstawą szeregu metod analizy sta
tystycznej, które drogą badania ilościowego charakteryzują stronę jako
ściową. 

Rozdział drugi przeznaczony został dla omówienia organizacji ewi
dencji statystycznej. Mimo to nie poruszano tutaj żadnych zagadnień orga
nizacyjnych. R. P. Masłow zajmuje się naprzód, zresztą bardzo ciekawie, 
ogólnym rozwojem statystyki, począwszy od Babilonu aż po dzień dzi
siejszy. Rozdział ten niestety posiada szereg nieścisłości i usterek. Tak 
na przykład w części zatytułowanej „Historia ewidencji statystycznej na 
zachodzie" opisana została ewidencja w Babilonie, Chinach, Małej Azji 
i Japonii. 

Pragnąc przedstawić rozwój statystyki jako wynik rozwoju gospodar
czego, autor zupełnie nie zaznajamia czytelnika z ludźmi, którzy przy
czynili się do szybkiego rozwoju tej nauki. Na zakończenie opisana 
została historia statystyki w Rosji przedrewolucyjnej i w ZSRR oraz 
formalna organizacja statystyki w ZSRR. 
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Rozdział trzeci poświęcony jest obserwacji statystycznej, a rozdział 
czwarty opracowaniu danych uzyskanych z obserwacji. Zagadnienia te 
potraktowane zostały zbyt lakonicznie. Na uwagę zasługuje tutaj zwięzłe, 
ale wyczerpujące omówienie teoretycznych podstaw grupowania. 

Rozdział piąty pt. „Wielkości średnie", charakteryzuje bardzo wnikli
wie podejście teoretyczne. Przedstawiając statystyczne określenie śred
niej, P. P. Masłow omawia następnie jej cechy ogólne. Autor zaznacza, że 
w średniej występuje to, co jest ogólne w zbiorowości, i co wyraża się 
w różnych wielkościach cechy w zjawiskach indywidualnych składają
cych się na daną jednorodną zbiorowość. 

Wśród średnich najbardziej wyczerpująco opracowana została średnia 
arytmetyczną, gdzie autor nie ograniczył się do formalnych obliczeń 
poszczególnych przykładów, lecz wykazał konieczność wzięcia pod 
uwagę teoretycznych założeń przed przystąpieniem do jej stosowania. 
Pozostałe średnie potraktowane zostały już jednak zbyt formalnie. Do
tyczy to zwłaszcza średniej geometrycznej. 

Miary dyspersji nie otrzymały należytego omówienia. Autor ogra
niczył się jedynie do przedstawienia metod obliczania poszczególnych 
miar oraz do bardzo krótkiej analizy otrzymanych współczynników. Ta
kie potraktowanie metod dyspersji przyczyniło się do zbytniego uprosz
czenia tego zagadnienia. Dyspersja jest jedną z najważniejszych, obok 
średniej, metod analizy statystycznej. Średnia daje abstrakcyjną charak
terystykę badanej zbiorowości. Ta charakterystyka eliminuje wpływ 
indywidualnych lub przypadkowych przyczyn dążąc do wykazania pew
nego poziomu ogólnego. Jednakże przyczyny te istnieją i uwidaczniają się 
w wariancji poszczególnych wielkości badanej cechy. Z tego względu 
charakterystyka dana przez średnią nie jest wystarczająca i powinna być 
uzupełniona miarą ilustrującą wariancję cechy spowodowaną czynni
kiem przypadkowym w stosunku do ogólnej charakterystyki danej przez 
średnią. Do tego właśnie służą miary dyspersji. Oprócz tego, dyspersja 
jest sprawdzianem wiarygodności średniej. Jeżeli bowiem współczynnik 
dyspersji jest bliski średniej, wskazuje on, że w badanej zbiorowości nie 
przejawia się żadna powszechna tendencja, to wówczas ogólny poziom 
dany przez średnią nie odpowiada rzeczywistości. Tak więc zagadnienie 
to wiąże się również z zagadnieniem jakościowo jednorodnej zbiorowości, 
a szczególnie z problemem prawidłowego grupowania typologicznego. 
Współczynnik dyspersji, wykazujący ewentualną niewiarygodność cha
rakterystyki otrzymanej za pomocą średniej, wskazuje przede wszystkim 
na to, że popełniono błąd w pierwszych etapach badania statystycznego. 
Fałszywe uogólnienie dane przez średnią spowodowane mogło zostać nie
jednorodnością zbiorowości albo złym grupowaniem danych. 

Dlatego tam przede wszystkim należy doszukiwać się błędów śred
niej. Z tych względów, przy omawianiu tej głównej metody kontrolnej 
należało zwrócić uwagę nie tyle na formalne obliczenia, które zresztą 
nie przedstawiają specjalnej trudności, ile na jej myślową stronę. Na mar
ginesie należy stwierdzić, że metoda dyspersji powinna wreszcie doczekać 
się w naszej literaturze odrębnego opracowania. 

Rozdział kończy się przedstawieniem metody obliczania błędu śred-
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niego. Połączenie tego zagadnienia bezpośrednio ze średnimi jest orygi
nalnym rozwiązaniem. Autor kierował się przy wyborze takiego porządku 
względami dydaktycznymi. Jednakże zagadnienie to wprowadza czytel
nika już w dziedzinę rachunku prawdopodobieństwa i to bez żadnego 
wstępu, podającego przynajmniej ogólne podstawy rachunku prawdopo
dobieństwa. 

W rozdziale szóstym wyłożone zostały liczby względne. Obok poszcze
gólnych rodzajów liczb względnych, autor omawia tu również znaczenie 
i konstrukcję normatywów. Pomimo że przy normatywach posługujemy 
się liczbami względnymi, nie stanowi to jeszcze należytej podstawy do 
zamieszczania tego działu w statystyce teoretycznej. Problem ten po
winien zostać zamieszczony w stytystyce ekonomicznej. 

Następnie P. P. Masłow przystępuje w rozdziale siódmym do omó
wienia indeksów. W skondensowanej formie przedstawione tu zostały: 
indeks wykonania planu, indeks cen i fizycznej wielkości obrotu towa
rowego, a następnie indeksy średnio ważone. 

Najlepszą częścią pracy jest rozdział ósmy pt. „Szeregi dynamiczne". 
Autor opracował tu rodzaje szeregów dynamicznych, porównywalność 
tempa rozwoju, średni poziom, wyrównywanie mechaniczne i analityczne 
oraz obliczanie wahań sezonowych. Cały rozdział oparty został na przy
kładach i w łatwo przyswajalny sposób zapoznaje on czytelnika ze spe
cyfiką tych zagadnień. Ciekawe są w tym miejscu również teoretyczne 
rozważania autora odnośnie do socjalistycznego i burżuazyjnego pojęcia 
szeregów dynamicznych. Autor wyraża pogląd, że socjalistyczna staty
styka uważa szeregi dynamiczne za wyrażenie wewnętrznych procesów 
społecznych, natomiast statystyka kapitalistyczna widzi w nich przeja
wianie się samodzielnego zjawiska ekonomicznego, posiadającego swoje 
prawa rozwoju, immanentne wobec rozwoju społecznego i stosunków 
społecznych. W związku z tym, zadanie opracowania szeregów dynamicz
nych zostaje tam podniesione do roli przykładów wykrywających prawa 
rozwojowe. Autor natomiast uważa, że opracowanie to należy traktować 
jako techniczną operację pomagającą w zanalizowaniu danego zjawiska 
ekonomicznego, którego teoretyczna istota jest znana. 

W statystyce burżuazyjnej ruch poziomu jest funkcją czasu. Jeżeli 
produkcja przemysłowa raz rośnie, a raz spada, wówczas statystyka 
tłumaczy to jako „odwieczny ruch", który jest funkcją czasu. Ma on oczy
wiście odchylenia od ogólnego poziomu. Odchylenia te mogą być przy
padkowe, sezonowe lub cykliczne. Tak więc zadanie wyrównywania po
lega na tym, aby wyswobodzić się od wszystkich odchyleń i pokazać 
„wieczny" rozwój w czystej formie. Jest to tym głównym zadaniem 
statystyki. 

Wyrównana krzywa, która wyliczona została na podstawie danych 
empirycznych, przedstawia się w takim ujęciu jako sformułowanie prawa 
rytmicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej. 

Rozdział dziewiąty poświęcony został korelacji. Na początku autor 
analizuje pojęcie związku korelacyjnego, aby poprzez porównanie sze
regów, służące do uwidocznienia związku, przejść do formuł analitycz
nych. Po obliczeniu współczynnika i równań regresji, pokazana została 
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siatka korelacyjna, w której zanalizowano ciekawy przykład związku 
między środkami trwałymi a rezultatem działalności gospodarczej 138 
przedsiębiorstw tekstylnych. 

Wykład korelacji charakteryzuje się dobrym ujęciem dydaktycznym 
i łatwą ilustracją tej metody Wszystkie przykłady są ciekawe i orygi
nalne tematycznie. Dotyczy to również zagadnień teoretycznych, które 
cechuje precyzja i trafność sformułowań. Autor silnie przestrzega przed 
nielogicznym albo błędnym z punktu widzenia teoretycznego obliczaniem 
korelacji. Jako przykład takiego obliczania P.P. Maslow podaje obliczone 
przez H. L. Moora związki między wysokością płacy zarobkowej a fizjo
logicznym minimum utrzymania oraz między wysokością płacy zarob
kowej i zwyczajową stopą życiową. Jako minimum utrzymania przyjęto 
w tym obliczeniu wydatki na żywność i opał, a za wartość zwyczajowego 
poziomu życiowego przyjęto wartość urządzenia mieszkania zajmowa
nego przez jednego robotnika. Jak wiadomo, współczynnik korelacji 
między płacą zarobkową a wartością fizjologicznego minimum środków 
utrzymania wyniósł 0,31. Natomiast między płacą a zwyczajowym po
ziomem życia 0,67. Wynik ten stał się podstawą twierdzenia, że płaca 
zarobkowa nie jest ceną siły roboczej, że siła robocza nie jest towarem, 
której cenę określa prawo wartości. Taki sposób wykładu wprowadza czy
telnika w sferę zadań, jakim służy rachunek korelacji, i podkreśla zna
czenie tej metody. 

Prezentacja graficzna bywa zazwyczaj ujmowana w podręcznikach 
statystyki teoretycznej przed metodami analizy statystycznej. P. P. Masłow 
umieścił jednakże te zagadnienia dopiero w ostatnim, dziesiątym rozdziale. 
Takie ustawienie podyktowane zostało zapewne chęcią podkreślenia roli 
wykresów jako ostatecznej formy opracowania. Zdaniem autora, staty
styczna prezentacja graficzna przedstawia już rezultat analizy staty
stycznej. 

Oczywiście autor książki rozróżnia dwa rodzaje prezentacji — staty
styczną i niestatystyczną. Niestatystyczną prezentacja graficzna ma 
miejsce wówczas, kiedy prezentowane wielkości nie są uogólniającymi 
cechami w sensie statystycznym. Takie umieszczenie metod graficznych 
wydaje się bardzo korzystne, zwłaszcza dla studentów uczących się sta
tystyki. Traktuje ono bowiem metody graficzne w ścisłym powiązaniu 
z pozostałymi metodami analizy statystycznej. 

Pomimo częściowo wykazanych niedokładności i zbytniego skonden
sowania niektórych zagadnień, omawiana praca posiada duże zalety 
teoretyczne oraz dydaktyczne. Bardzo interesujące są rozważania teore
tyczne oraz wnioski autora. Należy jednak żałować, że autor nie poświę
cił im więcej miejsca. 

Zwartość pracy, liczne ciekawe przykłady oraz łatwa forma wy
kładu — składają się na dydaktyczne zalety książki. Na specjalne jed
nakże podkreślenie zasługują podane przez autora określenia poszczegól
nych części i metod statystycznych. Określenia te cechuje trafność uję
cia. Zalety powyższe stawiają recenzowaną pracę w rzędzie pożytecznych, 
elementarnych podręczników teorii statystyki. 

Konstanty Eckhardt 




