
II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 

Z. R a d w a ń s k i , Najem mieszkań w świetle publicznej gospodarki 
lokalami, Warszawa 1961, PWN, ss. 238. 

Pod rządem k. z. najem jest umową obligacyjną, której przedmiotem mogą 
być wszelkie rzeczy, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, a także ich części 
składowe (np. mieszkania lub pojedyncze pokoje). Najem lokali mieszkalnych 
i użytkowych odgrywa jednak tak doniosłą rolę społeczną i gospodarczą, że w więk
szości państw podlega on obecnie odrębnemu unormowaniu. Jak wiadomo, w Polsce 
do drugiej wojnie światowej wydano w tej dziedzinie wiele aktów normatywnych, 
z których najważniejszym jest ustawa z dnia 30 I 1959 r. (Dz. U., poz. 59 1959), 
będąca próbą pewnej unifikacji przepisów prawa lokalowego (pr. lok.). Z. Radwań
ski podkreśla (s. 16), że instytucją centralną, wokół której zostały ukształtowane 
normy prawa lokalowego, jest publiczna gospodarka lokalami. Składają się na nia 
przepisy „regulujące administracyjne formy dystrybucji oraz kontroli korzystania 
z lokali mieszkalnych i użytkowych". Zgodnie z tytułem, przedmiotem monografii 
Z. Radwańskiego jest więc omówienie zagadnień najmu mieszkań w świetle pu 
blicznej gospodarki lokalami (p. g. l.). Autor zajmuje się tylko ubocznie najmem 
tych mieszkań, które zostały wyłączone spod p. g. l., a pomija w swych rozważaniach 
kwestie wynikające na tle korzystania z lokali użytkowych. Z. Radwański intere
suje się od dawna zagadnieniami prawa lokalowego i poświęcił im sporo publi
kacji (artykułów, glos i recenzji). Omawiana monografia jest więc niejako pod
sumowaniem dotychczasowych badań autora. 

Praca obejmuje osiem rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest omówieniu 
sytuacji mieszkaniowej w okresie międzywojennym i w Polsce Ludowej oraz przed
stawieniu podstawowych zagadnień p. g. l. Autor zastanawia się nad bardzo ważnym 
pytaniem, czy tego rodzaju gospodarka nie stanowi „jakiegoś elementu nieodłącznie 
związanego z ustrojem socjalistycznym, który nie tylko nakazał jej wprowadzenie, 
ale zarazem gwarantuje jej trwałość". Daje na nie — moim zdaniem całkowicie 
słusznie — odpowiedź negatywną, podkreślając, że nie można utożsamiać racjonal
nego planowania gospodarczego z administracyjnymi formami centralizowanego 
zarządzania. Zabezpieczenie koniecznych dla rozwoju gospodarki narodowej zasobów 
mieszkań może być dokonane nie tylko przez utrzymanie administracyjnych form 
dystrybucji, lecz również innymi środkami (odpowiednia polityka inwestycyjna 
i kredytowa, określenie normatywów budowlanych itp.). Niewątpliwie brak jest 
przesłanek ekonomicznych, które by pozwalały myśleć o zniesieniu p. g. l. w na j 
bliższej przyszłości. Jednakże nie można podnosić do godności zasad socjalistycznych 
tych elementów, które w obecnej chwili utrudniają rozwiązanie kryzysu mieszka
niowego. 

W rozdz. II autor omawia powstanie stosunku najmu. Po szczegółowej analizie 
nie dość jasnych sformułowań art. 2 i 29 pr. lok., przyjmuje konstrukcję, która 
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wiąże powstanie stosunku najmu z przydziałem oraz objęciem lokalu. W pr. lok. 
istnieją więc dwa, wyłączające się wzajemnie, sposoby zawiązywania stosunku 
najmu: umowa oraz pewien stan faktyczny, w skład którego wchodzą wydanie 
przydziału i objęcie lokalu. 

Rozdz. III zajmuje się podmiotami stosunku najmu i jego przedmiotem. Autor 
słusznie zaznacza, że najemcą jest adresat przydziału, który objął wskazany mu 
lokal. Obowiązujące pr. lok. nie przyznaje domownikom adresata samodzielnych 
uprawnień do mieszkania, lecz tylko zależne od istnienia praw najemcy. W związku 
z tym nasuwa się pytanie, czy prawa wynikające ze stosunku najmu zawiązanego 
przez jednego małżonka mogą być przedmiotem majątku objętego wspólnością usta
wową. Jak wiadomo, jest to zagadnienie bardzo sporne w piśmiennictwie polskim. 
Autor jest zdania, że prawo najmu wynikające z przydziału administracyjnego 
zawiera wprawdzie pewne elementy osobiste, ale że one nie wystarczają do wy
łączenia go z majątku wspólnego małżonków. 

W rozdz. IV autor analizuje 'szczegółowo prawa i obowiązki stron. Omawia 
kolejno: wydanie lokalu, jego używanie, problem utrzymania budynku przez wy
najmującego w stanie zdatnym do użytku przez czas trwania najmu, obowiązek 
płacenia czynszu, odpowiedzialność wynajmującego z tytułu rękojmi, sprawę ewen
tualnych ulepszeń dokonywanych przez najemcę, zabezpieczenie roszczeń wynaj
mującego. Podkreśla on, że najlepszym środkiem wiodącym do uzdrowienia gospo
darki mieszkaniowej jest podwyższenie czynszów do poziomu ekonomicznie uzasad
nionego, przy czym jest zdania, iż tego rodzaju podwyżki nie trzeba przeprowadzać 
od razu w całości. Obecny poziom czynszów nie pozwala na usprawnienie zarządu 
domów, a z zasadami racjonalnej gospodarki kłóci się także istniejące zróżnico
wanie — dokonane na podstawie kryteriów społecznych, a nie ekonomicznych. 

W rozdz. V-tym autor zajmuje się odstąpieniem używania i zamianą lokalu. 
Gdy chodzi o zamianę mieszkania, autor przychyla się do zapatrywania, w myśl 
którego jest ona umową w rozumieniu art. 352 k. z., z tą tylko różnicą, że wymaga 
dla swej ważności uprzedniej zgody władzy administracyjnej. 

Rozdz. VI jest poświęcony zagadnieniu rozwiązania stosunku najmu. Po uwa
gach ogólnych autor omawia rozwiązanie wskutek oświadczenia woli (wypowie
dzenie) oraz przez orzeczenie sądowe. Z kolei zastanawia się nad 'skutkami wygaś
nięcia administracyjnego uprawnienia do zajmowania lokalu, wpływem śmierci 
wynajmującego i najemcy, ochroną najemców, których nie obejmuje p. g. l. 
W rozdz. VII autor zajmuje się problematyką skuteczności praw najemcy wobec 
osób trzecich. Po przedstawieniu skutków, jakie pociąga za sobą zbycie rzeczy 
najętej, autor omawia stosunki prawnie między najemcami lokali tej samej nieru
chomości oraz zagadnienie ochrony najemcy przed pozostałymi osobami trzecimi. 
Ta analiza pozwala mu na podjęcie w rozdz. VIII próby odpowiedzi na zasadnicze 
pytanie, jaki jest mianowicie prawny charakter najmu. Autor uważa, że najem 
„nie jest prawem bezwzględnym, a więc i rzeczowym" (s. 203). Jednakże przy
znaje, że ochrona, jakiej doznaje posiadający najemca (zwłaszcza lokalu objętego 
p. g. l.), w praktyce niewiele odbiega od sytuacji osoby, której przysługuje prawo 
bezwzględne. Dochodzi do ostatecznego wniosku, że najem jest zobowiązaniem 
realnym (actio in rem scripta w terminologii romanistycznej). Termin ten obej
muje wszelkiego rodzaju stosunki prawne typu obligacyjnego, których cechę szcze
gólną stanowi związanie z pewną sytuacją prawno-rzeczową. Z kolei autor omawia 
zagadnienie rzeczowego charakteru najmu de lege ferenda. Akceptuje zasadniczo 
pogląd, w myśl którego najemca powinien korzystać z takiej samej ochrony, jak 
właściciel. Jest jednak zdania, że należałoby związać bezwzględną ochronę najmu 
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z faktem wydania lokalu. Dalej autor poddaje krytycznej ocenie teorie ujmujące 
najem jako formę pewnej wspólnoty, opartej na tożsamości interesów wynajmu
jącego i wszystkich najemców danej nieruchomości. Odrzuca wysuniętą w piśmien
nictwie polskim przez J. Gwiazdomorskiego koncepcję najmu jako stosunku gospo
darczej organizacji. Na zakończenie Z. Radwański omawia zagadnienie kodyfikacji 
przepisów o najmie lokali. Uderza brak spisu wykorzystanej literatury oraz stresz
czenia w obcym języku. 

To szkicowe zestawienie nie rości sobie pretensji do wyczerpania bogatej treści 
omawianej monografii. Autor porusza w niej wiele zagadnień szczegółowych, 
mających doniosłe znaczenie z punktu widzenia społecznego i prawnego. Argu
mentacja jest zawsze jasna i ścisła. Na ogół zgadzam się z zasadniczymi tezami 
autora i dlatego nie zamierzam podejmować polemiki co do szczegółów; to zresztą 
mijałoby się z celem recenzji. Chciałbym zgłosić tylko dwie uwagi natury bardziej 
ogólnej. 

1. W pracy, analizującej przepisy prawne zmieniające się dosłownie codziennie, 
istnieje niebezpieczeństwo poświęcenia zbyt wiele miejsca zagadnieniom doniosłym 
z punktu widzenia praktycznego, ale których aktualność może być już jutro pod 
znakiem zapytania. Autor uniknął powyższego niebezpieczeństwa tylko częściowo. 
I tak jego wywody na temat charakteru prawa najmu dążą do uchwycenia zasad
niczych tendencji rozwojowych tego działu prawa. Z drugiej jednak strony można 
bez trudu znaleźć w monografii obszerne wywody (zwłaszcza w rozdz. IV), 
które są raczej praktycznym komentarzem do prawa lokalowego i dlatego stanowią 
„ciało obce" w poważnej monografii naukowej. Brak jakiegoś syntetycznego spoj
rzenia na pr. lok. sprawia, że obraz tego aktu ustawodawczego jest w pracy dość 
niejasny. Podzielam zresztą w pełni krytyczną ocenę tej ustawy, dokonaną przez 
autora (np. na s. 236). Szkoda tylko, że uwagi na ten temat są rozrzucone po 
całej pracy. 

2. Wydaje mi się, że autor jest bardzo jednostronny, gdy chodzi o określenie 
wzajemnych praw oraz obowiązków wynajmującego i najemcy. Kierując się szla
chetnym humanitaryzmem, stara się o umocnienie sytuacji prawnej najemcy, 
a przede wszystkim osób razem z nim mieszkających (por. np. przykład s. 61) 1. 
Nie można jednak zamykać oczu na fakt, że dzieje się to wszystko kosztem intere
sów wynajmującego, który w obecnych warunkach jest całkowicie bezsilny wobec 
osób faktycznie korzystających z mieszkania, skoro tylko objęły jego posiadanie. 
Trudno zgodzić się z twierdzeniem autora na s. 225, że „interesy wynajmującego, 
w sensie pewnego korzystnego dla niego stanu rzeczy, są chronione w zasadzie 
tylko w tym stopniu, w jakim odpowiadają one interesom ogólnonarodowym". 

Powyższe" uwagi nie mogą zmienić ogólniej, bardzo pozytywnej oceny mono
grafii, która niewątpliwie spełni swoje zadanie. Można nie zgadzać się z pewnymi 
poglądami Z. Radwańskiego, ale trzeba przyznać, że omawiana praca zmusza do 
ponownego przemyślenia wielu zagadnień. 

Praca nie budzi na ogół poważniejszych zastrzeżeń pod względem stylistycznym 
i językowym. Wydaje się tylko, że używany przez autora pluralis maiestaticus („nie 
czujemy się kompetentni", „nie sądzimy", „jesteśmy zdania") brzmi archaicznie, 
a czasem wprost śmiesznie. Dlatego radzę mu szczerze, by w przyszłości mówił 
o sobie skromniej w liczbie pojedynczej. 

Adam Szpunar 

1 Ujmując skrótowo całe zagadnienie, można powiedzieć, że według Z. Radwańskiego 
najemca ma zawsze rację. 
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S. G r z y b o w s k i , Wypowiedź normatywna oraz jej struktura for
malna. Zeszyty Naukowe UJ, Rozprawy i Studia t. XXXIX, Nakł. 
UJ, Kraków 1961, ss. 155 

Problematyka struktury normy prawnej ciągle jeszcze należy do żelaznego 
repertuaru dociekań prawniczych. Niestety, rozważania te czasami wiele pozosta
wiają do życzenia pod względem ścisłości i klarowności. Lektura niektórych prac 
dotyczących struktury normy prawnej może nasunąć podejrzenie, że ich autorom 
brak kultury logicznej, niezbędnej wszędzie tam, gdzie mowa o wyrażeniach i ich 
strukturalnych własnościach. Negowanie przez wiele lat jakiejkolwiek przydatności 
logiki formalnej dla rozważań prawniczych mści się nie na logice, lecz na teorii 
prawa. Oczywiście, nie mogę w tym miejscu wdawać się w ocenę dotychczasowego 
stanu badań nad strukturą normy prawnej. Sygnalizuję tylko, że nie podzielam 
poglądu, według którego zagadnienie struktury normy prawnej jest ostatecznie 
wyjaśnione. Z tym większym zaciekawieniem śledziłem rozważania S. Grzybow
skiego, wytrawnego cywilisty, poświęcone badaniom wypowiedzi normatywnych. 
Zdanie sprawy z lektury nie jest jednak łatwe. Książka zawiera wiele szczegóło
wych zagadnień. Można by wyniki uzyskane przez autora streścić, gdyby nie nasu
wały żadnych zastrzeżeń. Tymczasem w pracy S. Grzybowskiego sporo jest takich 
sformułowań, które wydają się być dyskusyjne lub wymagają interpretacji „auten
tycznej" i nie zupełnie jestem pewien, czy należycie je zrozumiałem. Ogólnie zmu
szony jestem stwierdzić, że moje wiadomości w zakresie logiki nie ułatwiały mi 
tego zrozumienia. Z tych powodów decyduję się na wybranie pewnych zagadnień 
i bardziej szczegółowe ich omówienie, zamiast streszczać całość. 

Celem autora jest zbadanie pewnych własności wypowiedzi normatywnych. 
Nasuwa się od razu pytanie: czy takie sformułowanie zadania podyktowane jest 
spostrzeżeniem, że norma prawna jest tylko określonym typem wypowiedzi norma
tywnej, czy raczej podyktowane jest przekonaniem że norma prawna nie jest w ogóle 
żadną wypowiedzią. Otóż S. Grzybowski, żywi to drugie przekonanie. Dodajmy od 
siebie, że wprawdzie nigdzie w swojej książce nie wyjaśnia, co nazywa normą 
prawną, ale incydentalnie informuje, iż norma prawna nie jest ani wypowiedzią, 
ani napisem, ani zdaniem, ale pozostaje w ścisłym związku z wypowiedzią norma
tywną (s. 110), że wypowiedź normatywna nie „zawiera w sobie" normy prawnej 
(s. 6), że poglądy określające normę prawną jako taki czy inny zwrot językowy 
„nie tylko zapoznają istotę normy prawnej jako, powiedzmy najogólniej, pewnego 
zjawiska społeczno-gospodarczego, ale nadto identyfikując normę prawną z wypo
wiedzią, zwrotem, napisem itd., przekreślają możliwość owocnego badania zarówno 
normy prawnej i struktury tej normy, jak też owych wypowiedzi, zwrotów napisów 
itd.. z którymi co prawda w j a k i m ś z w i ą z k u normy prawne pozostają", 
(podkreślenie autora, s. 17). Mamy też stwierdzenie, że rozważane będą „wypowie
dzi, w których ustawodawca konstruuje czy wyraża stanowione przez siebie normy 
prawne" (s. 5). Oczywiście, jeżeli norma prawna nie jest żadnym wyrażeniem, to 
można poprawnie ustalić określone własności wyrażeń nazywanych wypowiedziami 
normatywnymi, nic nie mówiąc o normie prawnej. Czytelnik-prawnik może co naj
wyżej żałować, że przy okazji nie dowiedział się, czym jest norma prawna i jaki 
jest jej stosunek do wypowiedzi normatywnej. Dla mnie jednak bardziej zasadniczą 
sprawą jest rozstrzygnięcie następującej kwestii: czy stwierdzenie, że norma prawna 
nie jest żadną wypowiedzią, stanowi rezultat li tylko zmiany znaczenia terminu 
„norma prawna", czy też jest odkryciem, że to, co dotychczas nazywane bywa 
normą prawną, w istocie rzeczy nie jest wypowiedzią. W przypadku pierwszym 
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sprawa byłaby prosta: skoro S. Grzybowski zdecydował się nazywać normą prawną 
inny przedmiot aniżeli ci, którzy normę prawną identyfikują z określonym wyra
żeniem, to ma rację twierdząc, że norma prawna nie jest żadną wypowiedzią. 
Sytuacja jest tu wtedy analogiczna do tej, w której ktoś utrzymuje na przekór 
innym, iż węgiel nie jest pierwiastkiem, ale węglem nazywa to, co inni nazywają 
wodą. Mniemanie takie nie jest jednak sprzeczne ze zdaniem „węgiel jest pier
wiastkiem", jeśli termin „węgiel" w obu wypowiedziach rozumiany jest inaczej. 
Spór o to, czy węgiel jest pierwiastkiem, czy nie jest pierwiastkiem, byłby tu 
sporem jałowym, słownym. Dopiero wtedy, gdy t e n s a m przedmiot nazywany 
jest węglem i ta sama własność przypisywana jest przy użyciu słowa „pier
wiastek", spór o to, czy węgiel jest, czy nie jest pierwiastkiem, byłby sporem 
merytorycznym, wartym rozstrzygnięcia. Rodzi się podejrzenie, że oryginalność 
stwierdzenia S. Grzybowskiego, iż norma prawna nie jest żadną wypowiedzią, ma 
swe źródło w nie ujawnionej zmianie rozumienia terminu „norma prawna". Jeśli 
normą prawną postanawia się nazywać jakieś zjawisko społeczno-gospodarcze, to 
twierdzenie „norma prawna nie jest żadną wypowiedzią" jest przy obranym zna
czeniu terminu „norma prawna" prawdziwe, ale zarazem nie przeczy twierdzeniu 
„norma prawna jest takim a takim wyrażeniem", w którym termin „norma 
prawna" rozumiany jest inaczej. Sytuacja zmieniłaby się radykalnie, gdyby, zacho
wując dotychczasowe rozumienie terminu „norma prawna", autor okazał, że normy 
prawne nie są wypowiedziami, tzn. gdyby pokazał, że te przedmioty, które dotych
czas nazywano normą prawną, w istocie rzeczy nie są wypowiedziami. Jednakże 
teoretycy, którzy mówili o strukturze normy prawnej, na pewno używali terminu 
„norma prawna" na oznaczenie określonych wypowiedzi. Wobec tego niemożliwe 
jest w ogóle zaprzeczenie twierdzeniu „norma prawna jest wypowiedzią", gdy 
termin „norma prawna" oznacza określoną wypowiedź. Zaprzeczenie temu twier
dzeniu jest równoważne odstąpieniu od znaczenia, jakie w określonych teoriach 
przypisuje się terminowi „norma prawna". Być może, usłyszałbym w odpowiedzi, 
iż „nie wolno" żadnej wypowiedzi nazywać normą prawną. Nie wiem, na czym 
opiera się taki zakaz. Można statuować znaczenie terminów według swego uznania, 
byleby o tym poinformować czytelnika i byleby twierdzenia, w których występuje 
ten termin, były prawdziwe. Nie jest ważne, jak się nazwie pewien przedmiot, 
ale co się o nim twierdzi. 

Odłóżmy na bok sprawę normy prawnej. Przedmiotem badań S. Grzybow
skiego są bowiem wypowiedzi normatywne. Na początku jawi się problem usta
lenia przedmiotu badania, czyli wyróżnienia wypowiedzi normatywnych spośród 
ogółu wypowiedzi. Czytamy w związku z tym: „Wyróżnienie to trzeba oprzeć 
na badaniu treści wypowiedzi i przetransponowaniu tych wypowiedzi według 
jednego i tego samego schematu formalnego, ustalonego uprzednio dla tych wy
powiedzi, które bezspornie uznaje się za wypowiedzi normatywne (s. 9). Zapowiedź 
tę zrozumiałem tak: pewne wypowiedzi zwyczajowo czy intuicyjnie zaliczane 
do normatywnych posłużą jako wzorce, które ułatwią ustalenie zespołu 
własności (strukturalnych), wedle których następnie wyróżniać się będzie wszelkie 
wypowiedzi normatywne. Jakie własności zostaną tu uwzględnione — jest osta
tecznie sprawą decyzji autora: wszystko zależy od tego, co właściwie chce się 
badać; po takim wyróżnieniu nastąpią twierdzenia o tym, co uprzednio nazwane 
zostało wypowiedzią normatywną. Istotnie, w rozdz. II podano charakterystykę 
wypowiedzi normatywnej, ujętą w postaci pewnego schematu. Mniejsza z tym, 
że charakterystyka ta nie jest wcale poprzedzona zestawieniem wypowiedzi bez
spornie uznanych za normatywne, a sama charakterystyka nie jest wyłącznie 
strukturalna, lecz obejmuje także elementy treściowe wypowiedzi. Natomiast ważne 

21 Ruch Prawniczy 
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jest to, że jeżeli schemat wypowiedzi normatywnej podany został w celu w y r ó ż 
n i e n i a tego, co w dalszym ciągu nazywane będzie wypowiedzią normatywną, 
to nie na miejscu są rozważania, czy schemat ten prawdziwie opisuje wypowiedz 
normatywną. Jeśli jakaś wypowiedź nie podpada pod podany schemat, to auto
matycznie nie jest wypowiedzią normatywną. Nie można zaprzeczyć twierdzeniu: 
„wypowiedź normatywna ma własności podane w 'schemacie S. Grzybowskiego", 
jeśli termin „wypowiedź normatywna" rozumiemy tak, jak sobie tego życzy autor. 
Kto odmawia uznania tego twierdzenia za prawdziwe, ten ewidentnie co innego 
nazywa wypowiedzią normatywną aniżeli S. Grzybowski. Nie widzę więc powodu, 
dla którego autor konstruując schemat wypowiedzi normatywnej wdaje się w po
lemikę z innymi teoretykami na temat struktury wypowiedzi normatywnej. Jeśli 
co innego nazywali wypowiedzią normatywną aniżeli autor, mogli mieć rację przy
pisując wypowiedzi normatywnej inną postać. Polemika ta sugeruje, że S. Grzybow
ski nie ustanawia w rozdz. II, co będzie nazywał wypowiedzią normatywną, lecz o p i 
s u j e to, co już uprzednio do wypowiedzi normatywnych w jakiś sposób zostało 
zaliczone i swój opis uważa za wierniejszy aniżeli inny. Dalsze rozdziały potwier
dzają moje przypuszczenie. Gdyby w rozdz. II nastąpiło wyróżnienie przedmiotu 
badań, to w następnych mielibyśmy chyba twierdzenia o wypowiedziach norma
tywnych, tj . spełniających schemat podany w tamtym rozdziale. Dzieje się jednak 
co innego. Np. w rozdz. IV, zatytułowanym „Struktury szczegółowe", bierze się 
pod uwagę zwroty ustawy zwane zwykle definicjami legalnymi i po przedstawieniu 
rozmaitych poglądów na te wypowiedzi autor stwierdza, iż są one „wyodrębnioną 
częścią wypowiedzi normatywnych" i uzupełnia pierwotny schemat przez dodanie 
nowego symbolu reprezentującego zwroty definicyjne. Znaczy to, że pierwotne 
ustalenie przedmiotu badań nie było ostateczne, a zakres terminu „wypowiedź nor
matywna" nie był ostatecznie wyznaczony. W dalszym ciągu tegoż rozdziału bierze 
się pod uwagę tzw. oceny charakteryzujące w ustawie, rozważa ich typy treściowe 
i znów uzupełnia schemat wypowiedzi normatywnej symbolem reprezentującym 
te oceny. Tak postępuje autor dalej rozważając rozmaite wypowiedzi spotykane 
w ustawie i coraz to uzupełnia pierwotny schemat wypowiedzi normatywnej. 
Ściśle trzymając się zapowiedzi autora na początku książki, należałoby stwierdzić, 
że aż do s. 86, t j . przez około 3/4 rozważań S. Grzybowski ustala zakres przedmiotu 
badań, ponieważ dopiero na końcu tej części książki (s. 85—86) dochodzi się do 
ostatecznych schematów, które według zapowiedzi, wyróżniają wypowiedzi nor
matywne spośród ogółu wypowiedzi. 

Można jednak na tę część książki spojrzeć inaczej: zawiera ona nie tyle wy
różnienie przedmiotu późniejszych badań, lecz faktycznie jest już badaniem, ale 
nie wypowiedzi normatywnych jako wypowiedzi podpadających pod ustalony 
uprzednio schemat, lecz wypowiedzi u s t a w y wybranych przez autora na pod
stawie bliżej nie sprecyzowanych kryteriów. I jest to badanie nie struktury, lecz 
t r e ś c i tych wypowiedzi, rozważanie, jak je należy rozumieć, jak mają się one 
do innych wypowiedzi ustawy. Przy tym wyjaśnienie treści niektórych wypowiedzi 
ustawy następuje przez wskazanie, iż mogą być one traktowane jako równoznaczne 
z innymi wypowiedziami, których w ustawie nie ma. Spotykamy tu jednak sfor
mułowania dyskusyjne. Przede wszystkim zaś brakuje nam kryterium adekwat
ności interpretacji zwrotów ustawy przedsiębranej przez autora. Wiele sporów 
w literaturze prawniczej na temat tego, jak należy rozumieć pewne wypowiedzi 
zawarte w ustawie (np. definicje legalne) jest jałowych przez to, że nie wiadomo, 
wedle czego sprawdzać, kto ma rację, a kto jej nie ma. Ponadto może się pokazać, 
że przy obranym kryterium adekwatności rozmaite interpretacje zgodne są z tym 
kryterium. Takim jałowym sporem jest np. spór w literaturze prawniczej na temat 
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rozumienia definicji legalnych. Jeżeli kryterium adekwatności interpretacji tych 
definicji miałaby być obserwacja funkcjonowania przepisów w praktyce sądowej, 
może się okazać, że zarówno traktowanie definicji ustawowych jako norm naka
zujących rozumienie zwrotu definiowanego tak jak zwrotu definiującego, jak 
i przyjęcie, że nie jest to żadna norma, tylko proste zestawienie dwu wyrażeń, 
obok którego funkcjonuje dyrektywa interpretacyjna nie wyrażona w ustawie, na
kazująca traktowanie zestawionych wyrażeń jako równoznacznych — prowadzi do 
tego samego rezultatu w zakresie stosowania ustawy i nie ma żadnej podstawy 
do wyboru jednego z tych poglądów jako wyłącznie trafnego. 

Wracając do książki S. Grzybowskiego wydaje mi się, że na temat wypowiedzi 
normatywnych, t j . wypowiedzi podpadających pod podane przez autora schematy, 
dowiedzieliśmy się bardzo mało. Książka zawiera głównie rozważania na temat 
możliwości przeredagowania zwrotów u s t a w y tak, aby przyjęły postać wypo
wiedzi normatywnych, tj. wypowiedzi o schemacie podanym przez autora. Ale ta 
możliwość nie jest kontrolowana żadnym kryterium adekwatności i wydaje się, że 
równie debrze można by przepisy ustawy rozumieć inaczej i przełożyć je na inne 
wypowiedzi. Natomiast przytoczone na s. 102—105 twierdzenia o wypowiedzi nor
matywnej sa w istocie rzeczy regułami podstawiania za zmienne w podanym 
uprzednio schemacie, czyli w dalszym ciągu precyzują to, co ma być nazwane wy
powiedzią normatywną. 

W świetle tych uwag nie wiadomo, jak ustosunkować się do twierdzenia na 
s. 99: „Schemat struktury wypowiedzi normatywnej jest tak ustalony, że wszelkie 
zwroty i wyrażenia zawarte w tekście ustawy, o ile tylko posiadają one charakter 
normatywny, potrafimy zmieścić w tym schemacie". Jeżeli schemat struktury wy
powiedzi normatywnej w y r ó ż n i a wypowiedzi normatywne spośród ogółu wypo
wiedzi, to przytoczone twierdzenie jest oczywiście prawdziwe, ponieważ jest tau
tologią. Przecież jeśli jakieś wyrażenie ustawy nie podpada pod schemat podany 
przez S. Grzybowskiego, to nie jest w ogóle zaliczane do wypowiedzi normatyw
nych. Jeśli zaś wypowiedź normatywna nie jest wyróżniana na podstawie sche
matu, wówczas twierdzenie wymaga uzasadnienia. Ale aby je uzasadnić, trzeba 
dysponować jakimś sposobem wyróżniania wypowiedzi normatywnych, innym 
aniżeli przy pomocy podanego schematu. Zależnie od tego, wedle czego będą wy
różniane wypowiedzi normatywne, twierdzenie autora będzie prawdziwe albo fał
szywe. Np. przy rozumieniu wypowiedzi normatywnej jako przepisu ustawy, 
twierdzenie to będzie fałszywe. 

Przejdźmy teraz do rozważenia kilku spraw związanych ze schematem wypo
wiedzi normatywnej. Na s. 28 mamy podany podstawowy schemat wypowiedzi 
normatywnej : 

(p<q) 0 (αq'<r) ∞ . 

Do tego schematu podane są objaśnienia. Korzystam z tych, które wydają mi się 
najklarowniejsze: (s. 27 i 28) „p oznacza nam wypowiedź hipotezy (wymyśloną 
i uogólnioną sytuację faktyczną)", „q oznacza wypowiedź dyspozycji (normatywną 
ocenę owej sytuacji faktycznej wypowiedzianą w formie powinnościowej: powinna 
nastąpić sytuacja faktyczna αq)" , „αq' oznacza sytuację sprzeczną z sytuacją ozna
czoną przez dyspozycję", „r oznacza normatywną ocenę sytuacji αq' ", „ . . . symbol 
o w połączeniu z następnym symbolem < oznacza nam „a jeżeli", „symbol ∞ ozna
cza nam: i tak dalej w nieskończoność lub dowolną oznaczoną albo nieoznaczoną 
ilość dalszych relacji". Symbolika i jej objaśnienie nie należy do najmocniejszej 
strony książki. Domyślam się raczej, aniżeli to zostało wyraźnie powiedziane, że 
symbol „ < " czyta się „jeżeli to" (nie biorę dosłownie objaśnienia na s. 118, że „ < " 
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oznacza nam „jeżeli", skoro sam autor wiele razy używa zwrotu „jeżeli p to q"). 
Wolałbym też raczej nie używać słowa „oznacza" przy objaśnianiu symbolów, bo 
wtedy znak „ < " musiałbym rozumieć jako nazwę spójnika „jeżeli to", a nie jako 
jego skrót. Autor jest niekonsekwentny w posługiwaniu się symbolami. Juz 
w przytoczonym wyżej objaśnieniu dotyczącym symbolu p mamy dwuznaczność: 
czy p reprezentuje wypowiedź, czy sytuację faktyczną? 

Jak powiedziano wyżej, skonstruowanie schematu w celu wyróżnienia tego, 
co w dalszym ciągu nazywane będzie przez autora wypowiedzią normatywną, jest 
sprawą swobodnej decyzji autora. Jeśli jednak za takim schematem następuje 
twierdzenie, że przepisy ustawy dają się bez zmiany znaczenia przeredagować tak, 
aby przybrały postać wypowiedzi normatywnych, to takie twierdzenie wymaga 
u z a s a d n i e n i a . Otóż w tej kwestii mam wątpliwości, że autor mnie nie prze
konał, ponieważ nie przytoczył ani jednej wypowiedzi normatywnej odpowiada
jącej jego schematowi i będącej transpozycją jakiejś grupy przepisów. Wyjaśnienia 
wymaga symbol ∞. Nie istnieje wy powiedź o nieskończonej liczbie wyrażeń. W ta
kim razie każda wypowiedź normatywna będąca przeróbką przepisów według po
danego schematu (jeśli taka przeróbka jest w ogóle możliwa) kończyłaby się czło
nem α s ' < t , dla którego w materiale ustawowym nie znajdziemy przepisu do 
zbudowania następnego członu, postulującego jakąś sytuację na przypadek nie 
zrealizowania sytuacji postulowanej w t. Nie wiem dlaczego to nie sprawia auto
rowi kłopotu, a równocześnie rozważa specjalne schematy dla leges imperfectae 
zawartych w ustawie. Przecież tak tu, jak i tam istotne jest to, że w materiale 
ustawowym nie znajdujemy wyrażeń dla zbudowania następnego członu dla wy
powiedzi o postaci α r ' < w . Jeżeli dla lex imperfecta potrzebny jest specjalny sche
mat, to potrzebny jest on także dla każdego ostatniego członu wypowiedzi nor
matywnej. 

Mam trudności z ustaleniem, jaka jest treść dyspozycji. Autor jest tu niekon
sekwentny. Pewne sformułowania (np. s. 27) sugerują, że dyspozycją nazywa autor 
zwrot „powinna nastąpić sytuacja αq". Wobec tego nie wiem, dlaczego na s. 87—92 
rozważa typy treściowe dyspozycji i wymienia 4 takie typy: 1. podmiot P jest obo
wiązany, 2. podmiot U jest uprawniony, 3. podmiotowi W coś wolno, 4. podmio
towi Z czegoś nie wolno. Nawiasem mówiąc, spotykamy tu np. takie określenie: 
„niechaj więc P oznacza nam, że podmiot P jest obowiązany (powinien). „Zapytuję, 
czy litera P reprezentuje podmiot, czy wypowiedź „podmiot X powinien"? Trud
ności mam następujące: jeżeli uprzednio ustaliło się, że dyspozycją nazywać się 
będzie zwrot zawierający wyrażenie „powinien", to zwroty o tym, że coś wolno, 
nie są dyspozycjami. Jeżeli jednak takie zwroty zalicza się do dyspozycji, to wi 
docznie autor w tym miejscu co innego zaczyna nazywać dyspozycją aniżeli ustalił 
uprzednio, ale też zmienić trzeba schemat wypowiedzi normatywnej, ponieważ jej 
pierwszy człon p<q nie postuluje w q stanu faktycznego, a jej następny człon 
nie będzie się chyba zaczynał od zwrotu „jeżeli nie zachodzi sytuacja postulo
wana w q". 

Poruszyłem jedną bardziej szczegółową sprawę z książki S. Grzybowskiego, 
ale nie znaczy to, że przedstawiłem już wszystkie wątpliwości, jakie mam 
w związku ze schematem wypowiedzi normatywnej. Być może wystarczy to jednak, 
aby przekonać czytelnika, że nie jest. możliwe streszczanie całej książki z równo
czesnym omawianiem krytycznym. Taka analiza krytyczna przekracza ramy 
recenzji. 

Na zakończenie chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę. S. Grzybowski su
geruje na s. 13—16, jakoby na terenie logiki mało zrobiono w zakresie badania 
wypowiedzi normatywnych. Przeglądając bibliografię zamieszczoną na s. 146—152 
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znalazłem wytłumaczenie takiego mniemania w szczupłej ilości przytoczonych prac 
pisanych przez logików, a poświęconych wypowiedziom normatywnym. Na temat 
norm (tj. wypowiedzi postulujących jakieś zachowanie się ludzi) napisano już dość 
sporo, może mniej w Polsce niż gdzie indziej. A nadto nie należy sądzić, że jeżeli 
aparat logiczny był budowany dla wyrażeń prawdziwych lub fałszywych, to można 
go ignorować przy rozważaniu struktury formalnej wypowiedzi emotywnych. Nie 
można budować „logiki norm" na podstawie skromnego aparatu formalnego, bo to 
może uniemożliwić dokładne sformułowanie uzyskanych wyników. 

Podsumowując: cieszy mnie podejmowanie przez prawników zagadnień doty
czących analizy językowej wypowiedzi ustawy; martwi mnie niedoskonałość tych 
rozważań, ale są to braki do usunięcia. Książka S. Grzybowskiego nie zamyka 
drogi do podjęcia na nowo rozważanych przez autora zagadnień. 

Zdzisław Ziemba 

J. B a f i a , Zwrot sprawy przez sąd do uzupełnienia śledztwa lub do
chodzenia, Warszawa 1961, Wyd. Prawnicze, ss. 142 

I. Praca J. Bafii zasługuje na uwagę ze względu na znaczenie, jakie może mieć 
dla praktyki opracowanie właściwych kierunków wykładni art. 305 k.p.k. Jak wia
domo, instytucja ta ujęta jest w wyraźnych przepisach k.p.k., które zakreślają jej 
bardzo wąskie ramy, mając na uwadze względy prawidłowej praktyki sądowej 1. 
Niniejsze rozważania nie zamierzają ustosunkować się do wszystkich spornych 
zagadnień poruszonych w recenzowanej pracy, lecz ograniczą się do zasygnalizo
wania niektórych poglądów autora w tej materii, szczególnie dyskusyjnych, często 
trudnych do przyjęcia tak dla praktyki, jak i teorii. 

II. Praca J. Bafii składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiona została 
geneza powyższej instytucji, jak też poddano analizie prawnej wykładnię art. 
305 k.p.k. 

W rozdz. I autor obszernie referuje stan prawny w tej materii przyjęty 
w ustawodawstwach socjalistycznych i kapitalistycznych, zwracając uwagę na 
rozwiniętą postać omawianej instytucji w prawie socjalistycznym. Przedstawia też 
w ciekawych rozważaniach założenia instytucji zwrotu sprawy przez sąd do uzu
pełnienia śledztwa lub dochodzenia. 

III. Niewątpliwie trzonem recenzowanej pracy jest rozdz. II. w którym J. Bafia 
stara się określić warunki zwrotu sprawy do uzupełnienia śledztwa lub dochodze
nia (s. 28 i nas i ) . Ta część pracy wywołuje też największe wątpliwości. Autor bo
wiem prowadzi swe rozważania analizując art. 251 § 1 lit. d i 305 k.p.k. na tej sa
mej płaszczyźnie, a co więcej ściśle utożsamia przyczyny oraz skutki wynikające 
z obu tych instytucji. Jedyną różnicą, jaką widzi pomiędzy obu tymi przepisami, 
jest to — czy należy objąć zasięgiem art. 251 § 1 lit. d k.p.k. także nieistotne oko
liczności uzasadniające przekazanie sprawy do uzupełnienia postępowania przygo
towawczego, która to okoliczność ma uzasadniać ewentualnie szerszy zakres sto
sowania powołanego przepisu w stosunku do art. 305 k.p.k., czy też nie (s. 54). 
Właśnie to założenie leży u podstaw wielu tez pracy, które — jak to niżej zostanie 
podniesione — muszą być uznane za co najmniej sporne. Z brzmienia obu powo
łanych przepisów wynikają bowiem z a s a d n i c z e r ó ż n i c e , szczególnie od-

1 Por. S. Kalinowski, Przebieg procesu karnego, 1961, s, 280, który przestrzega przed sto
sowaniem „w zbyt szerokiej mierze przepisu art. 305 § 1 k. p. k.". 
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nośnie do zasięgu obu tych przepisów, z których jeden dopuszcza uzupełnienie 
śledztwa lub dochodzenia w razie takiej konieczności uzasadnionej istotnymi lu
kami w materiale sprawy, natomiast drugi (art. 305 k.p.k.) znacznie zacieśnia za
sięg tego przepisu, ograniczając go do sytuacji, które niezależnie od istotnych bra
ków postępowania przygotowawczego, nie będą mogły być uzupełnione na roz
prawie. 

J. Bafia wśród powyższych warunków zwrotu sprawy do uzupełnienia śledztwa 
i dochodzenia wyodrębnia przesłanki ogólne i szczególne: Podział ten nie wydaje 
się zbyt szczęśliwy z uwagi na brak (s. 29) w pracy jasnego kryterium uzasadnia
jącego dokonanie takiego podziału oraz bliskiego związku terminologicznego 
z przesłankami procesowymi, o których autor tamże wspomina. 

W przeciwieństwie do tzw. przesłanek ogólnych — na większą uwagę zasłu
gują tzw. przesłanki szczególne. Chodzi tu autorowi o braki w zakresie podsta
wowych czynności procesowych. 

Do pierwszych autor zalicza nieprzesłuchanie świadków, nieprzeprowadzenie 
ekspertyzy sądowej, dowodu z oględzin, dowodów rzeczowych; braki te — jego 
zdaniem — uzasadniają stosowanie art. 251 § 1 lit. d oraz art. 305 k.p.k. (s. 51, 
52)2. Wydaje się, że zasadniczym brakiem prowadzonych tu rozważań jest nie 
wskazanie w monograficznej rozprawie możliwie ścisłych kryteriów — kiedy 
niewyczerpanie inicjatywy dowodowej uzasadnia stosowanie art. 305 k. p. k. Za
liczenie bowiem w sposób bardzo ogólnikowy (4 strony pracy) wszystkich środków 
dowodowych (s. 51—54) jako uzasadniających korzystanie z art. 305 k. p. k. musi 
rodzić poważne wątpliwości. Trudno też uznać za wystarczające kryterium np. 
twierdzenie, że „oględziny miejsca lub rzeczy w niektórych wypadkach mogą 
uzasadniać zwrot sprawy w myśl art. 251 § 1 lit. d) k. p. k. lub art. 305 § 1 k. p. k." 
(s. 53). Rodzi się uzasadnione, szczególnie w świetle art. 307 § 1 k. p. k. oraz 
art. 42 przepisów wprowadzających do k. p. k., pytanie — w jakich to przypad
kach ma nastąpić? Z przyjęciem tak ogólnych kryteriów, gdy chodzi o stosowanie 
art. 251 § 1 lit. d) k .p.k. , można by się zgodzić, jeżeli naturalnie przyjmiemy 
możliwość merytorycznej kontroli w ramach art. 251 k. p. k., co w doktrynie jest 
sporne 3, a w praktyce (potwierdza to J. Bafia na s. 49) nie stosowane. W żadnym 
jednak przypadku nie można zgodzić się z generalną tezą nakazującą w wyżej 
wymienionych przypadkach korzystanie z art. 305 k. p. k. Art. 305 k. p. k. wy
maga, co słusznie się w pracy kilkakrotnie podkreśla (s. 51) — nie wyciągając 
właściwych wniosków, aby braków powyższych n i e m o ż n a b y ł o n a r o z 
p r a w i e u z u p e ł n i ć . Czy istotnie w podanych przykładach dowodów powyż
szych nie da się na rozprawie uzupełnić? Zgodzić się trzeba z autorem, że gdy 
zachodzi potrzeba ustalenia np. nazwiska świadków bądź dokonywania innych 
czynności w drodze operacyjnej, należy korzystać z art. 305 k. p. k. Już jednak 
potrzeba wezwania jednego bądź nawet kilku świadków (mających ustalić nawet 
fakt główny) nie czyni wcale uzasadnionym korzystanie z art. 305 k. p. k., gdyż te 
czynności leżą w granicach możliwości sądu, który może polecić wezwanie świad
ków (w drodze uzupełnienia przewodu sądowego) ustalenie ich adresów przy 
pomocy B. E. L., co zresztą w praktyce sądowej się często czyni. 

2 Por. S. Kalinowski, op. cit., s. 281, który nie bez słuszności podkreśla, że treść po
stanowienia wydanego w trybie art. 305 k. p. k. ma charakter postanowienia dowodowego. 

3 Por. S. Śliwiński, Oddanie pod sąd, 1955, s. 96, oraz M. Cieślak, Faktyczna zasadność 
oskarżenia „Nowe Prawo" 1956, nr 6, s. 64 i nast., oraz L. Schaffa, recenzja pracy S. Śli
wińskiego, Oddanie pod sąd, „Państwo i Prawo" 1956, nr 7, s. 175—176. 
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Również wątpliwości może nasuwać twierdzenie, iż czynnik ilościowy (s. 52) 
powinien w tej materii odgrywać poważną rolę, gdyż takiego kryterium nie stawia 
przecież ustawa, a rozwiązanie powyższego problemu może być dokonane w drodze 
wysłania przez sekretariat sądu dodatkowo kilku wezwań. Dlatego też chyba nie 
na tej płaszczyźnie należało szukać właściwych kryteriów w monograficznym opra
cowaniu tematu. 

Bez znaczenia też z punktu widzenia możliwości uzupełnienia dowodów na 
rozprawie jest to, czy będą one dotyczyły ustalenia faktu głównego, czy ubocznego 
(s. 51, 52). Może się bowiem zdarzyć, że w procesie poszlakowym ustalenie faktu 
ubocznego będzie miało zasadnicze znaczenie, nie mówiąc o potrzebie uzyskania 
dowodów nawet w przedmiocie zastosowania właściwego wymiaru kary. 

Również potrzeba przeprowadzenia ekspertyzy sądowej, dowodów z oględzin 
czy też dowodów rzeczowych, jeśli ich uzyskanie nie wymaga prowadzenia czyn
ności operacyjnych, leży w pełni w gestii sądów. Nic nie stoi natomiast na prze
szkodzie, aby można było rozprawę odroczyć i zażądać opinii biegłych — (doko
nanie np. sekcji zwłok — (s. 52), a nawet ustalenie, jakiego rozmiaru jest drzewo 
w lesie oskarżonego (s. 53). Wydaje się zatem, że zakres korzystania z art. 305 
k. p. k. odnośnie do uzupełnienia braków dowodowych powinien dotyczyć sytuacji, 
gdy ich uzyskanie wymagać będzie przeprowadzenia c z y n n o ś c i o p e r a 
c y j n y c h bądź gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że w wyniku wykona
nych czynności śledczych powstanie na podstawie ujawnionych dowodów po
trzeba poszukiwania innych nowych dowodów. 

Jeszcze bardziej sporna jest sprawa korzystania z art. 251 § 1 lit. d i 305 k. p. k. 
(s. 55) z powodu uchybień prawa procesowego w postępowaniu przygotowawczym. 
Słusznie J. Bafia zastrzega się, że należy wyłączyć z rozważań uchybienia tego 
rodzaju, co ujawnienie tajemnicy śledztwa lub dochodzenia (s. 55), wymuszenie 
zeznań. Niemniej i tu inaczej należy oceniać te uchybienia — w stadium oddania 
pod sąd oraz na rozprawie głównej. Autor słusznie wymienia pewne uchybienia, 
które powinny być uzdrowione wyłącznie w toku postępowania przygotowawczego 
(s. 57—58). Teza ta słuszna jest jednak tylko w odniesieniu do dyspozycji art. 251 
§ 1 lit. d k. p. k., a nie art. 305 k. p. k. Ocenę bowiem uchybień dokonanych w po
stępowaniu przygotowawczym, jeśli chodzi o stosowanie art. 305 k. p. k., należy 
dokonywać wyłącznie w płaszczyźnie ich konwalidacji4, a nie — jak to sugeruje 
autor — również w płaszczyźnie wagi tych naruszeń (s. 59). 

Przyjmuje się bowiem w teorii procesu karnego, że każde uchybienie prawa 
procesowego skutkuje nieważność czynności procesowej, chyba że ulegnie ono 
konwalidacji, bez względu na to, jakiej jest rangi5 . Wyjątek w tej materii wpro
wadza się dla wyroków sądowych 6. Istnieje zatem możliwość korzystania z art. 251 
§ 1 lit. d k. p. k. w razie uchybień postępowania przygotowawczego tego rodzaju, 
co np. obrazy art. 234, 237, 244 k. p. k. (s. 58), gdyż w tym czasie nie uległy one 
konwalidacji. Jednak już od momentu doręczenia aktu oskarżenia raczej jest 
trudno mówić o uchybieniach postępowania przygotowawczego, które nie zostały 
bądź nie mogą ulec na rozprawie naprawieniu. 

Tymczasem autor, bliżej swego stanowiska nie uzasadniając (s. 60), pewne 
uchybienia powstałe w postępowaniu przygotowawczym uznaje za takie, które 
w ogóle nie mogą ulec konwalidacji, zaś w stosunku do innych dopuszcza możli-

4 Por. S. Waltoś, Konwalidacja w procesie karnym, „Nowe Prawo" 1960, nr 4, s. 498 i n. 
5 Por. S. Śliwiński, Proces Karny, Zasady Ogólne, 1048, s. 425. 
6 Por. A. Kaftal, Przyczynek do konwalidacji prawomocnych wyroków sądowych, „Pa

lestra" 1960, nr 9, s. 73 i n. 
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wość konwalidacji, jeśli jest ona faktem dokonanym. Gdy jednak konwalidacja 
nie nastąpiła, należy dopuścić możliwość przekazania sprawy w trybie art. 305 
k. p. k. do uzupełnienia śledztwa (s. 61). Czy istotnie z poglądem tym można się 
zgodzić? Wydaje się, że nie. Zresztą, o jakie uchybienia tu chodzi? Autor podaje 
dwa ich rodzaje. 

Pierwsze, które nigdy nie ulegają konwalidacji, to uchybienia mieszczące się 
w ramach dyspozycji art. 3 k. p. k., np. wniesienie aktu oskarżenia przez nieupraw
nionego oskarżyciela bądź prowadzenie rozprawy mimo wznowienia śledztwa 
nieprawidłowo, a więc wbrew zarzutowi rei iudicatae (s. 60). W tym przypadku 
jednakże ma przecież zastosowanie art, 3 k. p. k., a nie art. 305 k. p. k., w związku 
z czym zaliczenie tego rodzaju przypadków jako uzasadniających stosowanie art. 
305 k. p. k. uznać należy za nieporozumienie (s. 60). Brak bowiem skargi uprawnio
nego oskarżyciela czy też orzekanie wbrew zasadzie rei iudicatae skutkuje zgodnie 
z art. 3 lit. c) k. p. k. z a w s z e umorzenie postępowania karnego, a nie przeka
zanie sprawy w trybie art. 305 k. p. k. do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. 

Do drugiej grupy J. Bafia zalicza tego rodzaju uchybienia, co np. obrazę art. 
237, 244, k. p. k. itp. Czy istotnie uzasadniają one uzupełnienie śledztwa w trybie 
art. 305 k. p. k.? Czy tych uchybień nie można uzupełnić na rozprawie sądowej? 
Wydaje się, że uzupełnić je można, i to już z chwilą doręczenia oskarżonemu 
aktu oskarżenia oraz umożliwienia mu zapoznania się z materiałami zebranymi 
w sprawie. Cóż dawałoby bowiem zapoznanie oskarżonego zgodnie z art. 244 
k. p. k. np. z materiałami śledztwa, z którymi on już się zapoznał bądź mógł się 
zapoznać w drodze zarządzenia przez sąd przerwy w rozprawie. Mógł też i może 
oskarżony żądać dopuszczenia określonych dowodów w ciągu całej rozprawy sądo
wej, a nawet na rozprawie rewizyjnej. Wydaje się, że korzystanie w tych przy
padkach z art. 305 k. p. k. godziłoby w swej konsekwencji w prawa oskarżonego, 
opóźniając zakończenie postępowania oraz umożliwiając zakończenia postępowa
nia — postanowieniem umarzającym. 

Wątpliwa jest teza w świetle nie nasuwającej wątpliwości dyspozycji art. 249 
k. p. k., uzasadniająca korzystanie z art. 251 k. p. k. w razie niedokładnego okre
ślenia w akcie oskarżenia zarzucanego czynu, skoro art. 251 tego rodzaju uchybień 
nie przewiduje (s. 67). Ponadto dokładne określenie zarzucanego czynu k. p. k. 
zalicza do warunków formalnych ulegających naprawieniu w trybie art. 249 § 1 
k. p. k. Nie wydaje się, aby to formalne uchybienie miało być istotne i mogące 
mieć wpływ na treść wyroku, skoro zawsze przedmiotem zarzutów rewizji będzie 
czyn przypisany. Musi nasuwać też zastrzeżenia uznanie trybu postępowania prze
widzianego w art. 249 k. p. k. administracyjnym. 

Niezrozumiałe jest też twierdzenie (s. 72), jakoby sąd mógł zwrócić sprawę 
do uzupełnienia śledztwa, gdy na tle tego samego zdarzenia ma się do czynienia 
z czynem zupełnie innego rodzaju. Albo w danym wypadku będziemy mieli do 
czynienia z nowym czynem, albo z tym samym czynem występującym pod zmie
nioną kwalifikacją prawną. W obu wypadkach jednak wykluczone jest stosowanie 
art. 305 k. p. k. Wydaje się, że autor abstrahuje w swych rozważaniach w tej 
materii od wyraźnego brzmienia art. 313 i 324 § 2 k. p. k., mających w tych wy
padkach zastosowanie. 

Błędna natomiast wydaje się też teza w świetle art. 1 pkt 6 dekretu o postę
powaniu doraźnym, iż rozpoznanie w tym trybie czynu, który tylko wskutek 
wadliwej kwalifikacji prawnej podlegał takiemu postępowaniu powoduje, że dane 
postępowanie jest nieważne (s. 73). Natomiast jeśli fakt powyższy wyjdzie na jaw 
w ramach oddania pod sąd bądź w czasie rozpoczęcia rozprawy głównej, to sąd 
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powinien oddalić wniosek złożony w trybie art. 1 pkt 3 i 10 powołanego dekretu 
i rozpoznawać sprawę w trybie zwykłym. W żadnym wypadku nie jest uzasad
nione korzystanie tak z art. 251 § 1 lit. d) k. p. k., jak i 305 k. p. k., skoro decyzje 
w przedmiocie stosowania określonego trybu podejmuje sąd orzekający. 

Niezbyt jasna wydaje się także wykładnia z jednej strony opowiadająca się 
(s. 76) za stanowiskiem reprezentowanym w uchwale SN z dnia 13 X 1960 r. 
(VI KO. 49/60) rozstrzygającej kwestie oceny braku danych o karalności w sprawie 
przekazanej sądowi przez prokuratora nie na płaszczyźnie art. 251 § 1 lit. c) k. p. k., 
z drugiej strony — dopuszczająca możliwość stosowania w tej materii wyjątków 
(s. 75) 7. 

Nie można także zgodzić się zupełnie z poglądem, aby miał zastosowanie art. 
305 k. p. k. do sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia oskarżeniem nowego czynu 
(s. 78), a nawet innego oskarżonego (s. 80—82)8. Stoi tej wykładni na przeszkodzie 
wyraźne brzmienie art. 313 k. p. k., który przewiduje sui generis tryb objęcia oskar
żeniem nowego czynu czy też art. 2 § 1 k. p. k., określający uprawnienia oskar
życiela wynikające z zasady skargowej9 . 

IV. Rozdz. III recenzowanej pracy poświęcony jest analizie skutków prawnych 
przekazania sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Na wstępie 
autor stara się zaliczyć tę instytucję do przesłanek procesowych, jako prowadzącą 
do unicestwienia postępowania jurysdykcyjnego (s. 86—87). Pogląd ten jest szcze
gólnie wątpliwy. Przesłanki procesowe według jednolitego stanowiska doktryny 
dotyczą bytu procesu, a nie jego stadiów. Warto tu wspomnieć chociażby o stano
wisku S. Śliwińskiego, który przestrzegał przed nieodróżnianiem od przesłanek 
dopuszczalności procesu — przesłanki dopuszczalności poszczególnych faz proce
sowych, a nawet poszczególnych czynności procesowych10. Autor nie przytoczył 
istotnych argumentów uzasadniających swe odmienne stanowisko. Idąc za tokiem 
rozumowania J. Bafii należałoby zastanowić się nad zaliczeniem do przesłanek 
procesowych okoliczności uzasadniające byt postępowania rewizyjnego, przewodu 
sądowego, głosów stron itd. Nie można nadto pominąć, że proponowane przez 
J. Bafię nowe ujemne przesłanki procesowe (s. 86) całkowicie odbiegają w swych 
skutkach od przyjętych rozwiązań w doktrynie i nie znajdują odbicia w art. 3 
k. p. k. Trudne do zrozumienia jest nadto twierdzenie, w myśl którego „decyzja" 
o zwrocie akt sprawy do uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia ma być przesłanką 
procesową (s. 87). Można by jeszcze rozważać możliwość uznania za przesłankę 
procesową jakichś okoliczności powodujących niespełnienie zadań poprzedniego 
stadium postępowania, nigdy jednak — decyzji. Dlaczego art. 305 k. p. k ma być 
ujemną i to szczególną przesłanką procesową (s. 89) postępowania jurysdykcyjnego 
trudno zrozumieć, skoro może występować ona jeśli naturalnie przyjmie się tego 
rodzaju koncepcję w każdym toczącym się procesie. 

7 Por. A. Kaftal, Glosa do uchwały SN z dnia 13 X 60 r. (VI KO 49/60), „Państwo i Prawo" 
1961, nr 4/5, s. 842—845. Podobne stanowisko zajął SN w uchwale Całej Izby Karnej z dnia 
26 V 1961 r. (VI KO 86/69). „Prawo i Życie" z 1961 r., nr 22. 

8 Por. np. S. Śliwiński, Przegląd orzecznictwa SN, „Państwo i Prawo" 1959, nr 2, s. 261; 
S. Kalinowski, Przebieg procesu karnego, 1961, s. 280 i nast.; L. Schaff, Przegląd Orzeczni
ctwa SN, „Nowe Prawo 1960, nr 1, s. 31—32. Odmiennie — niejasno, J. Smoleński, O roli, 
znaczeniu i zakresie stosowania art. 305 kpk, „Nowe Prawo" 1961, nr 9, s. 1126 i następne. 

9 Por. m. in. słuszne rozważania w tej materii prof. J. Habera: Glosa do postanowienia 
SN — OSPiKA nr 9/58, s. 563. 

10 Por. S. Śliwiński, Proces karny, op. cit., s. 91—99; M. Cieślak, Proces karny, (skrypt). 
1953, s. 243 i n., L. Schaff, Proces karny Polski Ludowej, 1953, s. 219 i n. 
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Dyskusyjne jest twierdzenie, że podjęta decyzja w trybie art. 251 § 1 lit. d 
k. p. k. unicestwia akt oskarżenia (s. 98—99) 11. 

Natomiast w przedmiocie obowiązywania zakazu reformationis in peius należy 
podzielić w pełni w tej materii poglądy autora (s. 106) słusznie zmierzające do 
zabezpieczenia prawa oskarżonego do obrony. 

V. Rozdz. IV poświęcony jest zaskarżalności orzeczeń wydanych w przedmiocie 
uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. Podzielając w zasadzie przyjęte tam roz
ważania, uznać należy jednak za wątpliwe twierdzenie odnośnie do zaskarżalności 
postanowień wydanych w trybie art. 251 § 1 lit. d k. p. k. (s. 116) 12. 

VI. W rozdz. V autor omawia w ciekawych rozważaniach zastosowanie art. 305 
w postępowaniach szczególnych. 

VII. Na koniec dwie uwagi krytyczne o charakterze ogólnym. Autor — jak to 
wynika z licznych przypisów — korzystał z bardzo rozległej literatury. Wydaje się 
jednak, że cytowanie tak licznych prac, niejednokrotnie tylko nader luźno zwią
zanych z zasadniczym nurtem wywodów, zaciemnia nieco myśli samego autora (np. 
przypiski dotyczące socjalistycznej praworządności (s. 5), budowy normy (s. 30) itp.). 

Usterką z tej samej kategorii wydaje się być nieco zbyt obszernie referowanie 
pewnych zagadnień z wykładu części ogólnej procesu karnego (np. dotyczące rodza
jów oskarżycieli publicznych, s. 47), łączności spraw karnych (s. 79), przesłanek 
procesowych (s. 87) czy też prawomocności (s. 116) itp. 

VIII. Reasumując dotychczasowe wywody i zwracając uwagę na sporne bądź 
wątpliwe rozstrzygnięcia w pracy J. Bafii, nie można nie podkreślić wkładu pracy 
autora w przygotowanie tej ciekawej, lecz równie spornej monografii. Nie można 
też pominąć, że zagadnienie będące przedmiotem pracy J. Bafii nie było dotychczas 
szerzej opracowane i wywoływało wątpliwości w orzecznictwie SN oraz dok
trynie. Dlatego też wszechstronne i wnikliwe opracowanie tego problemu przez 
autora było pożądane. Podkreślić też trzeba obszerne wykorzystanie przez autora 
literatury i orzecznictwa w danym przedmiocie. Z drugiej strony nie sposób po
minąć, że proponowane przez autora w recenzowanej monografii rozwiązania 
oparte na rozszerzającej wykładni art. 305 k. p. k. będą często nie do przyjęcia 
tak dla praktyki sądowej, jak i doktryny. 

Alfred Kaftal 

T. C y p r i a n , J. S a w i c k i , Siedem wyroków Najwyższego Trybu
nału Narodowego, Poznań 1962, Instytut Zachodni, as. 383 

Dwaj czołowi przedstawiciele polskiej nauki prawa karnego, profesor Uniwer
sytetu Poznańskiego dr Tadeusz Cyprian i profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
dr Jerzy Sawicki opracowali nowe cenne dzieło dokumentarne obejmujące 7 wy
roków Najwyższego Trybunału Narodowego. Dzieło to składa się z dwóch części. 

Pierwsza część poświęcona jest źródłowemu omówieniu prawa formalnego 
i materialnego Najwyższego Trybunału Narodowego. Do tej części załączyli autorzy 
wszystkie akty prawne związane z NTN. 

Część druga obejmuje 7 wyroków wydanych przez Najwyższy Trybunał Na
rodowy. Są to następujące wyroki: 

11 Por. A. Kaftal, Glosa, „Państwo i Prawo" 1960, nr 8, s. 477 i n., gdzie przytoczono 
poglądy doktryny w tej materii. 

12 Por. A Kaftal, Glosa, s. 477 i n. 
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1. w sprawie Artura Greisera — Poznań, 21 VI — 7 VII 1946; 
2. w sprawie Amona Goetha — Kraków, 27 VIII — 5 IX 1946; 
3. w sprawie Ludwika Fischera, Ludwika Leista, Józefa Meisingera, Maksa 

Daumego — Warszawa, 17 XII 1946 — 24. II 1947; 
4. w sprawie Rudolfa Hoessa — Warszawa, 11 III — 29 III 1947; 
5. w sprawie procesu oświęcimskiego — Kraków. 24 XI — 16 XII 1947; 
6. w sprawie Alberta Forstera — Gdańsk, 5 IV — 27 IV 1948; 
7. w sprawie Józefa Bühlera — Warszawa, 17 VI — 5 VII 1948. 
We wszystkich tych sprawach karnych podają autorzy pełne teksty wyroków 

Najwyższego Trybunału Narodowego. Przed każdym wyrokiem dodają od siebie 
krótki opis sprawy oraz wszystkie niezbędne informacje, takie jak: data i miejsce 
procesu, dane dotyczące oskarżonego, określenie głównych zadań przewodu sądo
wego, wskazanie na główne problemy procesowe oraz krótka ich charakterystyka. 
Po każdym wyroku dodają opis dokumentacji sądowej, opis oryginału wyroku, 
miejsce jego przechowania oraz wskazówki, gdzie dany wyrok był już publikowany. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje, że te wyroki były dotąd przechowywane 
w archiwum Najwyższego Trybunału Narodowego. Autorzy słusznie podkreślają, 
że wydanie tych wyroków w formie książkowej udostępnia je i chroni przed gro
żącym im zaginięciem. Zarówno autorzy, jak również wydawca tego cennego dzieła, 
Instytut Zachodni w Poznaniu — zasługują na wdzięczność prawników, zarówno 
praktyków, jak i teoretyków. To cenne wydawnictwo udostępnia bowiem doku
menty, których dotąd trzeba było mozolnie poszukiwać przeważnie w prasie codzien
nej — narażając się przy tym na wszystkie trudności i braki z tego rodzaju poszu
kiwaniami związane. Przy tym poszukujący takich materiałów źródłowych był nie
jednokrotnie narażony na krytykę prowadzoną z pozycji odmawiającej uznania 
prasy codziennej za poważne źródło informacji również dla opracowań naukowych. 
Zasługuje bowiem na podkreślenie — w formie dygresji — że w naszych warszta
tach naukowych świta dopiero obecnie myśl, że gazeta sprzed 300 lat może być 
źródłem naukowym. Być może, że w następnych 300 latach dojdzie do przeko
nania, że prasa codzienna z drugiej połowy XX w. także może być uważana za 
źródło do opracowań naukowych. 

Jest rzeczą oczywistą, że tego rodzaju źródłowe wydawnictwo nie może być 
przedmiotem recenzji. Z punktu widzenia czytelnika zmasowanie tak strasznych 
zbrodni zawartych w Siedmiu wyrokach Najwyższego Trybunału Narodowego jest 
na pewno lekturą przerażającą i przekraczającą chłonność mózgową normalnego 
człowieka. Wszakże to cenne wydawnictwo źródłowe nasuwa szereg wniosków, 
które warto zapewne zanotować. 

Pierwszy wniosek — to sprawa niezwykłej oszczędności słów komentatorów 
tych wyroków. Można by wyliczyć na tych 383 stronach wydawnictwa źródłowego 
zaledwie kilkaset słów pochodzących od autorów tego wydawnictwa. Oszczędność 
słów komentarza została tutaj doprowadzona do stanu doskonałości. Z całego tego 
wydawnictwa przemawia tylko prawo, co w niezwykły sposób podnosi efekt psycho
logiczny wydawnictwa. Ten sam efekt można zresztą stwierdzić w opracowaniu 
Janusza Gumkowskiego i Tadeusza Kułakowskiego pt. Zbrodniarze hitlerowscy 
przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 
1961, s. 265). To wydawnictwo zawiera sprawozdania z czterech procesów, które 
toczyły się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym i przedstawia również ma
teriały z przewodu sądowego. Wyroki skomentowane przez T. Cypriana i J. Sa
wickiego przemawiają tym mocniej, że oparte są wyłącznie na dokumentacji 
uznanej w każdym procesie, na materiałach dowodowych, głównie niemieckich, 
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z okresu hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej. Stąd szczególna wartość prawnicza — 
a jednocześnie naukowa — tych wyroków sądowych. Z tego względu trudno nie 
wyrazić zdziwienia, że nakład tego wydawnictwa został ustalony w wysokości 
zaledwie 1520 egzemplarzy. Wolno wyrazić przekonanie, że nie ustalał tego nakładu 
wydawca, zasłużony Instytut Zachodni w Poznaniu. 

Drugi wniosek — to myśli związane z zapleczem naukowym tych wyroków 
albo, ogólniej rzecz ujmując, judykatury polskiej. Wszelkie czynności w toku 
dochodzenia i śledztwa w tych sprawach prowadziła wprawdzie Prokuratura NTN, 
lecz prowadziła je z reguły za pośrednictwem Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce. Ta zasłużona placówka podjęła się zadania zbierania 
i zabezpieczenia materiałów dotyczących wszelkich dziedzin okupacji hitlerow
skiej oraz publikacji tych materiałów. Jest rzeczą oczywistą, że wyrok sądowy nie 
jest monografią naukową. Nie jest taką monografią ani wyrok sądu państwowego, 
ani nawet wyrok sądu międzynarodowego. Można to stwierdzić w wyrokach Między
narodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze oraz innych sądów międzyna
rodowych, działających po drugiej wojnie światowej. Lecz wyroki sądowe dostar
czają jednego z podstawowych składników tworzywa naukowego w różnych dyscy
plinach prawniczych, w tym także w dziedzinie prawa międzynarodowego publicz
nego. Z tego punktu widzenia wartość źródłowego opracowania dokonanego przez 
T. Cypriana i J. Sawickiego zasługuje również na silne podkreślenie. Wydanie 
tych wyroków w takiej formie umożliwia wprowadzenie orzecznictwa Najwyższego 
Trybunału Narodowego do opracowań źródłowych również w dziedzinie prawa 
międzynarodowego publicznego. 

Trzeci wniosek — to sprawa podobnej publikacji wszystkich wyroków sądów 
polskich w sprawie zbrodni wojennych z okresu drugiej wojny światowej. Jeżeli 
dzisiaj w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego wydaje się pieczołowicie 
zbieraną dokumentację dotyczącą polskiego średniowiecza — to tym bardziej należy 
sięgnąć do dokumentacji, która związana jest z nami współczesnym końcem tysiąc
lecia Państwa Polskiego. W tym zakresie zasługują na pewno na wydanie w formie 
takiego wydawnictwa źródłowego wszystkie wyroki sądów polskich — nie tylko 
specjalnych, lecz również sądów powszechnych — bez względu na ciężar gatun
kowy sprawy. Dokumentacja dotycząca drugiej wojny światowej wymaga szyb
kiego i zdecydowanego utrwalenia przez współczesne pokolenie. 

Czwarty wniosek — to sprawa tłumaczenia tego rodzaju wydawnictwa źródło
wego na obce języki. Tylko w ten sposób możemy udostępnić całemu światu 
bezmiar zbrodni niemieckich popełnianych na terytorium naszego kraju podczas 
drugiej wojny światowej. Można udostępnić tę dokumentację bez żadnych komen
tarzy. Te wyroki mówią same za siebie. 

Alfons Klafkowski 

J. M. S a w i c k i , Zawarcie i wygaśnięcie układu rozejmowego, Stu
dium międzynarodowo-prawne, Warszawa 1961, PISM, ss. 182 

Studium J. Sawickiego poświęcone jest układom rozejmowym, tj . aktom praw
nym przerywającym albo kończącym działania wojenne. Poza wstępem i wykazem 
źródeł, praca dzieli się na trzy obszerne rozdziały, omawiając kolejno podmioty ukła
dów rozejmowych, zawarcie układu rozejmowego i jego wygaśnięcie. 

Praca zajmuje się więc jedną z instytucji zaliczanych tradycyjnie do tzw. prawa 
wojennego, tj. tego działu prawa międzynarodowego publicznego, który obejmuje 
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normy prawne mające zastosowanie podczas konfliktu zbrojnego. Rozejm jest 
instytucją szczególnego rodzaju: stanowi niejako moment zwrotny, cezurę między 
działaniami zbrojnymi i stanem pokojowym w stosunkach między stronami znaj
dującymi się w konflikcie. Jest w założeniu instytucją przejściową, bowiem zakoń
czenie działań wojennych nie jest równoznaczne z zakończeniem stanu wojny 
i dlatego strony zawierające rozejm traktują go jako pierwszy krok, przewidując 
z reguły w następstwie ostateczne uregulowanie pokojowe konfliktu. 

Praca J. Sawickiego materialnie ogranicza się w zasadzie do analizy rozej-
mów zawartych po drugiej wojnie światowej, jakkolwiek porównawczo sięga rów
nież do rozejmów wcześniejszych, zwłaszcza do rozejmów z okresu drugiej wojny 
światowej. Taki zakres materiału wydaje się, z punktu widzenia celu pracy, wy
starczający. Praca stawia sobie bowiem ograniczone zadanie: przedstawienie 
funkcji rozejmu we współczesnym prawie międzynarodowym. 

Praca nie ogranicza się do szczegółowych rozważań nad zawarciem i wygaśnię
ciem rozejmu, jakby to mógł sugerować tytuł, lecz sporo miejsca (V3 pracy) jest 
poświęcone również zagadnieniu stron w rozejmach. Autor niezbyt precyzyjnie 
określa strony rozejmów nazwą „podmiotów" układów rozejmowych. Termin „pod
miot" kojarzy się z odrębną osobowością prawną, tymczasem w niektórych ukła
dach rozejmowych zagadnienie to jest skomplikowane, np. w układach rozejmo
wych dotyczących walki o charakterze mieszanym (wojna domowa plus obca 
interwencja). Na s. 73 autor stwierdza: „Wiadomo, że zawsze państwo lub co na j 
mniej strona wojująca jest podmiotem układu rozejmowego". W innym miejscu 
(s. 37) autor zastanawia się nad znaczeniem prawnym odrębnego występowania 
gen. Peng-Teh-Huaia jako strony układu rozejmowego w Korei. Stawiając znak 
równania między układem rozejmowym i każdą inną umową międzynarodową, 
dochodzi do wniosku, że gen. Peng-Teh-Huai nie był przedstawicielem ChRL, 
lecz jednym z dwóch pełnomocników Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokra
tycznej. Koncepcja ta nie wydaje się słuszna, ponieważ w koreańskim układzie 
rozejmowym konsekwentnie wymienia się odrębnie Dowódcę Koreańskiej Armii 
Ludowej i Dowódcę Chińskich Ochotników Ludowych. Nie znaczy to, że dowódca 
chińskich ochotników reprezentował ChRL jako podmiot prawa międzynarodo
wego, natomiast z pewnością reprezentował siły zbrojne złożone z chińskich ochot
ników. Alternatywa, która w związku z tym się nasuwa, brzmi: czy układ rozej-
mowy jest zawsze zawierany między podmiotami prawa międzynarodowego, czy 
też między określonymi siłami zbrojnymi. Wydaje się, że słuszne jest przyjęcie 
drugiego członu tej alternatywy, tj., że stronami w układzie rozejmowym są przede 
wszystkim walczące siły zbrojne. 

Rozejmy mogą być różne: częściowe, miejscowe i ogólne i w zasadzie dotyczą 
tylko spraw wojskowych. Jedynie rozejm ogólny może p r a k t y c z n i e wywołać 
skutki polityczne1, ale i jego zasadniczym przedmiotem są sprawy wojskowe. 
W takim kontekście inaczej wygląda problem odrębności Dowódcy Chińskich 
Ochotników Ludowych jako strony rozejmu koreańskiego. Zobowiązania, które 
zaciągnął, dotyczyły spraw wojskowych. Miał on w pełni prawo występować 
w imieniu wyodrębnionych sił zbrojnych, którymi dowodził, i jego podpis nie do
tyczył zobowiązań politycznych, lecz wiązał się wyłącznie ze zobowiązaniami 
wojskowymi. 

W związku z tym nasuwa się uwaga, że praca powinna była wpierw wyraźnie 

1 Podobnie jak bezwarunkowa kapitulacja wszystkich sił zbrojnych, która np. w Niem
czech w 1945 r. prowadziła do rozwiązania rządu niemieckiego i objęcia władzy najwyższej 
w Niemczech przez zwycięskie wielkie mocarstwa. 
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określić odrębny charakter układów rozejmowych, a nie traktować ich na równi 
z innymi umowami międzynarodowymi. Doprowadziło to autora do nieco oderwa
nych od tematu pracy i zbyt szerokich rozważań na tle wymogu ratyfikacji dla 
umów międzynarodowych (s. 112—116). Specyficznie ograniczona do spraw woj
skowych treść układów rozejmowych pozwala bowiem stronom pomijać w ich 
tekstach niewygodną i nie zawsze dojrzałą do rozstrzygnięć problematykę poli
tyczną, a implikacje polityczne, jakie się z rozejmami ogólnymi wiążą, nie zawsze 
są wyraźne. 

Należy też zwrócić uwagę na pewną dysproporcję tematyczną: o ile zagad
nienia rozejmów indochińskich z 1954 r. i koreańskiego z 1953 r. zajmują w pracy 
wiele miejsca, to nieproporcjonalnie mniejsza uwaga poświęcona jest innym rozej-
mom: palestyńskim, sueskiemu, indonezyjskiemu czy pakistańsko-indyjskiemu 
w sprawie Kaszmiru. 

Oprócz powyższych wątpliwości można pod adresem pracy również podnieść 
zastrzeżenie, że niektóre rozważania mają charakter chyba zbyt drobiazgowy 
i akademicki (np. na s. 117—119 autor zastanawia się nad sensem wyodrębnienia 
pktu 63 i pktu 12 układu koreańskiego, jakkolwiek uprawomocnienie się tego 
układu i jego wejście w życie w praktyce pokrywały się czasowo) oraz że nie
które wywody są trudne do zrozumienia dla czytelnika nie posiadającego wyczer
pującej znajomości dokumentów analizowanych w pracy, ponieważ autor nie 
zawsze przytacza teksty tych dokumentów. (Np. na s. 88 praca szeroko rozważa 
rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 1948 r. w sprawie konfliktu palestyńskiego 
bez zacytowania jej tekstu). 

Język pracy jest w zasadzie utrzymany na poziomie naukowym, jednakże 
zdarzają się pewne niezręczne sformułowania. I tak na s. 37 autor używa pewnego 
skrótu myślowego: , . . . w jakiej mierze można uznać działalność określonej osoby 
za działania podmiotu prawa międzynarodowego". Tymczasem chodziło tu o upo
ważnienie osoby do działania w i m i e n i u podmiotu prawa międzynarodowego 
Na s. 40 spotykamy publicystyczny zwrot „zasłona dymna dla oczywistej agresji", 
na s. 72. niejasne sformułowanie, że wprowadzenie w błąd co do rzeczywistych 
podmiotów (?) u k ł a d u . . . „może wiązać się także z problematyką uznania przeciw
nika względnie protegowanych sił politycznych (?), z maskowaniem własnej roli 
odegranej w konflikcie . . . " . Na s. 36 znalazło się twierdzenie, że ChRL — z po
wodu licznych amerykańskich aktów agresji — „nabyła prawo do użycia nawet 
państwowych (?) sił zbrojnych w celu odparcia zamachu na swoją neutralność, 
przy czym użycie siły nie dałoby Stanom Zjednoczonym żadnych praw (?) do po
czytywania takich działań za akt wrogi w stosunku do nich". Sformułowanie to 
jest dalekie od precyzji. Problem polega nie na tym, że Stany Zjednoczone miałyby 
prawo taki akt ChRL uważać za akt wrogi — bo to zależy od charakteru aktu i od 
swobodnego uznania Stanów Zjednoczonych — lecz że ChRL była uprawniona do 
zbrojnej obrony przeciw aktom agresji, t j . do represalii w stosunku do agresora. 

Byłoby wszakże niesłuszne ocenić pracę J. Sawickiego jedynie z punktu widze
nia jej niedostatków czy też tez wątpliwych. Zawiera ona wiele cech pozytyw
nych. Jest to niewątpliwie pożyteczna próba zbadania instytucji rozejmu, jej 
funkcji i zadań we współczesnym prawie międzynarodowym, przy uwzględnieniu 
rozwoju tego prawa. Konieczność konfrontacji różnych znanych od wieków insty
tucji prawa międzynarodowego ze współczesnością, a więc próba określenia funkcji 
tych instytucji w systemie współczesnego prawa międzynarodowego jest niezbędna 
dla rozwoju nauki. Słuszna jest ogólna teza recenzowanej pracy, że we współ
czesnym prawie międzynarodowym rozejm ogólny nie może być wypowiedziany; 
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zabrania tego jedna z podstawowych zasad prawa: zakaz użycia siły przy rozstrzy
ganiu sporów międzynarodowych. Uzasadnienie tej tezy przy pomocy szczegó
łowych badań porównawczych rozejmów zawartych po drugiej wojnie światowej, 
zbadanie w tym kontekście roli ONZ jako czynnika mającego czuwać nad likwi
dacją konfliktów międynarodowych — oto niewątpliwe zasługi pracy J. Sawickiego. 
Praca stanowi swego rodzaju uogólnienie stosunkowo licznych opracowań polskich 
poświęconych problematyce rozejmów powojennych2. Autor wykazał w tej pracy 
szeroką znajomość tematu oraz gruntowne opanowanie metody prawniczej. 

Bolesław Wiewióra 

R. B i e r z a n e k , Sur les origines du droit de la guerre et de la paix, 
Revue Historique de droit français et étranger 1960, s. 83—123 

Stwierdzając zaniedbania na polu historii prawa międzynarodowego, autor 
przeciwstawia się tym wszystkim badaczom, którzy ją rozpoczynają od Grotiusa. 
Początki ius gentium sięgają czasów zamierzchłych. Wykazuje to analiza trzech 
zagadnień: wypowiadania wojny, traktatów międzynarodowych i „wrogości" na
turalnej oraz immunitetu dyplomatycznego posłów. 

Wypowiedzenie wojny w Rzymie czyniło wojnę sprawiedliwą (bellum iustum); 
wrogowi nadawało charakter nieprzyjaciela, a nie zwyczajnego rozbójnika. Proce
dura wypowiadania wojny była dość skomplikowana. Najpierw wysyłano misję 
z żądaniem naprawienia krzywd, co miało nastąpić w ciągu 33 dni. Jeśli żądaniom 
nie uczyniono zadość, udawała się do przeciwnika druga misja, która stwierdzała 
niesłuszność takiego stanowiska. Po powrocie składała ona sprawozdanie w senacie, 
który podejmował decyzję większością głosów. Od V w. do wypowiedzenia wojny 
potrzebna była zgoda ludu. Gdy zapadła decyzja o wypowiedzeniu wojny, odpra
wiano modły, po czym wyprawiano misję po raz trzeci. Wszakże teraz udawała 
się ona tylko do granic kraju po to, by pater patratus w obecności co najmniej 
trzech świadków rzucił na terytorium wroga włócznię, maczaną we krwi. Uro-
czyste wypowiedzenie wojny znały też inne państwa starożytne: Grecja, Izrael, 
Chiny, Persja itd. 

Zwyczaj wypowiadania wojny powstał „między wytworzeniem się władzy pań
stwowej a okresem konsolidacji starożytnego państwa". Cel jego leżał nie tyle 
w stosunkach międzynarodowych, co w życiu publicznym samego Rzymu: nale
żało urobić i przekonać opinię publiczną, że wyczerpano wszystkie możliwe środki, 
by nie dopuścić do wybuchu wojny, a tym samym, że wypowiedziana wojna jest 
sprawiedliwa. Ponieważ wypowiedzenia wojny dokonywał kapłan, nabierała ona 
charakteru sakralnego; pozwalało to na poczytanie za świętokradztwo wszystkiego, 
co osłabiało siły wojenne państwa. 

Wypowiedzenia nie było w wojnach domowych oraz w wojnach z ludami, 
które jeszcze nie były zorganizowane w państwa. 

2 Oprócz szeregu artykułów w czasopismach, ukazały się następujące polskie prace 
monograficzne poświęcone rozejmom po drugiej wojnie światowej: M. Lachs, Rozejm 
w Korei, Warszawa 1953; Tenże, Układy indochińskie, Genewa 1954, Warszawa 1955; M. Muszkat, 
Konflikt koreański, Warszawa 1956; J. Balicki, Rozejm koreański w teorii i praktyce, Wy
brane problemy prawne, Warszawa 1956. Skoncentrowanie się literatury polskiej na rozejmach 
dalekowschodnich było wynikiem udziału Polski w organach powołanych do nadzorowania 
tych rozejmów. 
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Genezy traktatów międzynarodowych nie należy się dopatrywać w hospitium 
publicum (Mommsen). Punktem wyjścia analizy jest stwierdzenie, że traktat staro
żytny nie powstawał przez podpisanie tekstu, lecz z chwilą złożenia przysięgi przez 
strony. Stąd traktat zawierał dwa różne teksty, zawierające zobowiązania każdego 
z kontrahentów. Trudno też szukać jej w deditio, która likwidowała jedną ze 
stron jako podmiot prawa. Najdawniejszą formą traktatu jest zawieszenie broni, 
które mogło opiewać na różne okresy, od 1 roku do 100 lat. Dopiero w wiekach 
IV—III zawieszenie broni u Rzymian straciło charakter kończący, a stało się 
wstępem do zawarcia traktatu pokojowego. Podobne przykłady znajdujemy 
i w średniowieczu: między światem mahometańskim a chrześcijańskim istniała stale 
wojna święta, którą przerywać mogło chwilowo zawieszenie broni. Jeśli zawarto 
je na dłuższy okres czasu, pełniło ono rolę traktatu pokojowego. Te dwa przykłady 
świadczą o tym, że na pewnym etapie rozwojowym państwa wieczyste traktaty 
pokojowe nie istnieją. 

Niełatwo stwierdzić, kiedy powstał immunitet dyplomatyczny. Autor opo
wiada się za tezą, że w okresie organizacji rodzinnej stosunki między ludźmi 
układały się raczej pokojowo. Dopiero wytworzenie się ustroju plemiennego przy
czyniło się do wzrostu uczuć nieprzyjaznych w stosunkach społecznych. Prawo 
istnieje tylko dla swoich, wróg — non est. W tym okresie było rzeczą niebez
pieczną podejmowanie się funkcji dyplomatycznych, wysyłano więc w tym celu 
osoby, które nie brały udziału w walkach: starców, wieszczów, kobiety lub kapła
nów. Ostatni byli instytucją pochodzenia boskiego, stąd formuje się pogląd, że 
stanowisko posła ma charakter szczególny: jest on nietykalny. Wszakże rozwój 
tej instytucji nie był równomierny. W Grecji z immunitetu korzystają heroldowie, 
ale nie inni posłowie; podobnie było u innych ludów starożytnego Wschodu. 
W Rzymie uważano, że immunitet poselski wynika z ius gentium. Dla autorów 
z końca Republiki i z okresu Cesarstwa rzecz nie wymaga już żadnego uzasad
nienia. Obywateli rzymskich, którzy dopuścili się naruszenia immunitetu dyploma
tycznego, wydawano temu państwu, którego posłów znieważyli. Z prawa rzym
skiego przeszedł immunitet dyplomatyczny do prawa średniowiecznego, kanonicz
nego i świeckiego. 

Jozef Matuszewski 

M. P o t o č n ý , OSN 1945—1960, Praha 1960, Státní Nakladatelství 
Politické Literatury, ss. 357, 7 nlb. 

Skrót „OSN" figurujący w tytule książki oznacza w języku czeskim tyle, co 
w języku polskim „ONZ": Organizace Spojených Národů, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. Książka M. Potočný'ego jest popularyzatorskim przedstawieniem 
ONZ i jej działalności do początku roku 1960. Rok ten, figurujący w tytule książki, 
może czytelnika o tyle wprowadzić w błąd, że przypuszczać by 'można, iż książka 
objęła również wydarzenia XV Sesji Zgromadzenia Ogólnego i powstały wówczas 
kryzys w łonie Organizacji, najwyraźniej objawiający się w konflikcie dotyczącym 
osoby i urzędu Sekretarza Generalnego. Autor nie zdążył także napisać o drugim 
podstawowym wydarzeniu podczas XV Sesji, mianowicie o przyjęciu w poczet 
członków ONZ kilkunastu państw afrykańskich i wywołanej tym ostatecznie 
zmianie, jeśli chodzi o pozycję polityczną zarówno Zachodu, jak Wschodu w ONZ. 
Stąd pewne fragmenty książki wymagałyby dzisiaj aktualizacji. Jednak mimo 
faktu, że autor nie był w stanie, z uwagi na datę wydania książki, napisać o tym 



Przegląd piśmiennictwa 337 

wszystkim, co w ONZ nastąpiło w ostatnich 18 miesiącach, dał opracowanie będące 
informacyjnym wprowadzeniem w podstawowe zagadnienia ONZ. Autor przed
stawia działalność ONZ z pozycji polityki zagranicznej Czechosłowacji, czy w ogóle 
państw socjalistycznych i w ten sposób książka jest próbą spojrzenia na Organi
zację i jej sprawy od strony dążeń i interesów obozu socjalistycznego. 

Książka dzieli się na dwie części o nierównej objętości. Pierwsza, licząca 
blisko 90 stron, ma charakter informacji ogólnej i wstępnej. Autor przedstawia 
tutaj krótko historię i zadania ONZ oraz dokonuje przeglądu, w świetle przepisów 
Karty, struktury i kompetencji głównych organów ONZ. W części drugiej, obej
mującej 250 stron, zajmuje się praktyką Organizacji. Daje obraz jej działalności, 
dzieląc liczne sprawy absorbujące ONZ na następujące kategorie: kwestie tyczące 
się utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; kwestie gospodarcze, 
społeczne i kulturalne; kwestie związane z obszarami niesamowładnymi (kolo
nialnymi) i powierniczymi; kwestie prawne i dotyczące przebudowy struktury ONZ. 
W każdym z tych działów autor opisuje zwięźle ważniejsze i bardziej charakte
rystyczne konkretne sprawy, którymi zajmowała się czy nadal zajmuje ONZ. Czy
telnik uzyskuje więc pogląd na przedmiot i kierunek prac Organizacji. M. Potočný 
skoncentrował swą uwagę na sprawach bieżących, głównie od 1955 r., opuszczając 
wiele spraw badanych przez ONZ w pierwszych latach działalności (por. wylicze
nie na s. 129, 139 i 179), wśród nich pewne kwestie załatwione definitywnie przez 
ONZ i nie wracające już obecnie na porządek obrad jej organów. Selekcję doko
naną wg kryterium chronologii wolno skrytykować. Po pierwsze, na obraz Orga
nizacji składają się nie tylko sprawy bieżące czy badane niedawno, ale także te, 
na których koncentrowała się ona w przeszłości. Po drugie, dokonując przeglądu 
bieżących sporów i sytuacji rozpatrywanych przez Organizację, szczególnie co się 
tyczy spraw sensu stricto politycznych, autor pominął kwestie załatwione przez 
ONZ. Tym samym niezorientowany czytelnik — a dla tej kategorii osób przezna
czona jest książka — nie widzi Organizacji jako skutecznego narzędzia dla zała
twiania politycznych konfliktów pomiędzy państwami. Faktem jest, że Organizacja 
nie rozwiązała żadnego z wielkich sporów dzielących Wschód i Zachód. Ale faktem 
jest również, że były sprawy, w których ingerencja Organizacji położyła kres walce 
zbrojnej (wojna między Izraelem a państwami arabskimi, walka o niepodległość 
Indonezji), definitywnie rozstrzygnęła spór środkami pokojowymi (np. spór bry-
tyjsko-albański o zaminowanie cieśniny Korfu), czy wreszcie dała rozwiązanie, 
którego państwa nie znalazły w trakcie rokowań prowadzonych na płaszczyznach 
innych niż ONZ (np. decyzja o przyszłości byłych kolonii włoskich). Sprawy te 
należą do przeszłości i w swej dawnej postaci, w przeciwieństwie do problemów 
równie dawnych lecz nie załatwionych, nie wrócą pod obrady ONZ. Sprawy te 
świadczą o tym, że ingerencja Organizacji bywa skuteczna i że jej działalność nie 
ogranicza się — także w sferze międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa — do 
prowadzenia dyskusji i uchwalania niewiążących i niewykonywanych rezolucji. 

Co się tyczy rozdziałów poświęconych kwestiom innym niż pokój i bezpie
czeństwo, to autor dokonał słusznej selekcji w obfitej praktyce Organizacji. Stąd 
zarówno rozdział tyczący się współpracy w dziedzinie gospodarki, spraw społecz
nych i kultury, jak rozdział poświęcony obszarom powierniczym i niesamowład-
nym, jak wreszcie rozdział zajmujący się problemami prawnymi — pokazują czy
telnikowi ważniejsze aspekty działalności Organizacji w sferach leżących poza 
polityką sensu stricto. Rozdział poświęcony współpracy gospodarczej W ramach 
ONZ obejmuje pożyteczny przegląd organizacji wyspecjalizowanych. Pisząc zaś 
o problemach prawnych (bardzo zwięźle, jak na gust prawnika, ale nie mogło być 

22 Ruch Prawniczy 
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inaczej z uwagi na charakter książki) autor osobno omówił zmiany wprowadzane 
via facti do Karty Narodów Zjednoczonych. Przedstawił on tutaj w szczególności 
takie kwestie aktualne, jak reprezentacja Chińskiej Republiki Ludowej w ONZ, 
podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa oraz 
sprawiedliwa reprezentacja państw w organach ONZ. 

Autor uzupełnił swą książkę tabelą informującą o obszarze i ludności państw 
członkowskich, jak również o ich udziale w pokrywaniu wydatków Organizacji. 
Wykaz piśmiennictwa ogranicza się do prac w języku czeskim. Popularyzatorski 
charakter pracy zapewne sprawił, że poza kilkoma przypadkami autor nie cytuje 
literatury w odpowiednich miejscach swej książki, nie przytacza również w ogóle 
dokumentów ONZ. To ostatnie trzeba skrytykować. Informacyjna natura książki 
pisanej dla niefachowców nie powinna być przeszkodą do tego, aby dać czytel
nikowi najbardziej zasadnicze wskazówki co do materiału źródłowego i tym samym 
ułatwić mu zdobycie wiedzy szczegółowej. 

Prawnikowi polskiemu książka M. Potočný'ego nasuwa pewne refleksje, jeśli 
chodzi o stan naszego piśmiennictwa o ONZ. Do dnia dzisiejszego żaden wydawca 
w Polsce nie postarał się o to, aby ogłosić drukiem książkę informującą o ONZ. 
Potrzebna jest u nas publikacja zarówno tego typu, co książka tutaj zrecenzo-
wana, a więc popularyzatorski opis ONZ i jej działalności, jak monografia typu 
naukowego, przeznaczona dla czytelnika mającego już pewną wiedzę o prawie 
i polityce międzynarodowej. Wskazanego braku nie usuwa, choć w części go 
łagodzi, wydana w 1961 r. przez PWN książka W. Morawieckiego pt. Organizacje 
międzynarodowe. Rzecz W. Morawieckiego jest informatorem o wielu organiza
cjach międzynarodowych, nie tylko o ONZ. Obok informatora zakrojonego na 
szerszą miarę jest miejsce na książkę poświęconą wyłącznie ONZ. 

Krzysztof Skubiszewski 

P. J. N i e d b a j ł o , Primienienije sowietskich prawowych norm, 
Moskwa 1960, Gosjurizdat, ss. 511 

Zagadnienie znaczenia terminu „stosowanie prawa" nie jest dotąd szerzej opra
cowywane w prawoznawstwie, gdyż zainteresowania teoretyków prawa skupiały 
się bądź na wykładni prawa i sylogizmu prawnego, traktowanej jako jeden z ele
mentów procesu stosowania prawa lub na problematyce dowodowej i sądowej 
wymiaru kary, dotyczących procesu i stosowania materialnego prawa karnego. 
Stosowanie prawa może być jednak traktowane w sposób uogólniony, tak by 
objąć tym terminem całą działalność organów państwa (i ewentualnie nawet innych 
podmiotów prawa), prowadzącą do wiążącego ustalenia czy stworzenia konkret
nych stosunków prawnych. 

W nauce radzieckiej zajęto się właśnie takim całościowym ujęciem procesu 
stosowania prawa. Wyrazem tego była głównie dyskusja prowadzona na łamach 
czasopisma „Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo" 1, a obecnie posiadamy już mono
grafię poświęconą stosowaniu prawa radzieckiego, która jest przedmiotem niniej
szej recenzji. P. Niedbajło, zajmując się teorią stosowania prawa, ogranicza się do 
zagadnień stosowania prawa radzieckiego, ale mimo to praca jego zawiera szereg 
twierdzeń o charakterze ogólnoteoretycznym, odniesionym do prawa radzieckiego 

1 Por. artykuł podsumowywujący tę dyskusję K itogam diskussii o primienienii norm 
sowietskogo prawa, „Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo" 1955, z. 3. 
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oraz przykładowo zilustrowanych praktyką stosowania prawa w ZSRR. W moich 
rozważaniach muszę ograniczyć zakres poruszanych tematów: pomijam więc za
gadnienia teorii normy prawnej, które zostały opublikowane poprzednio przez 
Niedbajłę w odrębnej pracy i były już omawiane w naszej literaturze prawniczej2 , 
zajmę się natomiast po pierwsze, analizą pojęcia stosowania prawa i płynących 
z niego konsekwencji oraz, po drugie, przedstawię teorię wykładni prawa radzie
ckiego w ujęciu P. Niedbajły. 

I. P. Niedbajło określa „stosowanie prawa" jako „specyficzną organizującą dzia
łalność w zakresie realizacji norm prawnych, powiązaną z ustanowieniem praw 
i obowiązków osób uczestniczących w życiu społecznym w konkretnych stosunkach 
prawnych i wywierających wpływ na osoby zobowiązane w tych stosunkach w celu 
wypełnienia przez nie wymogów norm prawnych" (s. 11, por. s. 129). Stąd cechą 
szczególną „aktów stosowania prawa" jest to, że „ustanawiają one takie czy inne 
konkretne skutki prawne płynące dla danych okoliczności z zastosowanej normy" 
(s. 476). 

W odróżnieniu od „wykonania" i „przestrzegania" prawa (s. 136) „stosowanie 
prawa" ma być więc jakąś szeroko rozumianą działalnością „organizacyjną". Sens 
tego określenia wzięty in abstracto mógłby budzić wątpliwości, jednak można 
przypuszczać, że w rozumieniu Niedbajły znaczy on tutaj tyle, co „ustanawianie 
konkretnych stosunków prawnych". Można tylko mieć wątpliwości, czy uzasad
nione jest ograniczenie aktów stosowania prawa do aktów konstytuujących sto
sunki prawne. Wydaje się, że zgodne z intencjami pracy byłoby traktowanie 
aktów deklaratoryjnych również jako aktów stosowania prawa, skoro mogą one 
również celowo wpływać na osoby zobowiązane, co podkreślono w ostatniej części 
definicji „stosowania prawa". Inna rzecz, to pytanie, czy podanie tego momentu 
celowego jest tutaj niezbędne? Wydaje się, że wprowadzenie momentu celu zmusza 
do wejścia w odrębne zagadnienia motywacyjne podmiotów stosujących prawo; 
dalej autor nie uwzględnia różnych możliwości motywacyjnych jeśli chodzi o osoby 
uprawnione w danym stosunku prawnym, wreszcie jest nieprecyzyjne ze względu 
na — trafnie przez autora podkreśloną — konieczność odróżnienia bezpośredniego 
i dalszego celu (s. 406 i n.). 

Powyższe uwagi dotyczą jedynie sposobu sformułowania definicji „stosowania 
prawa", natomiast bardziej zasadniczą dyskusję może wywołać wynikający z jej 
przyjęcia krąg (podmiotów (Stosowania prawa. Definicja nie ogranicza zakresu tych 
podmiotów, stąd też ex definitione nie tylko organy państwa są podmiotami sto
sowania prawa, ale również organizacje społeczne (s. 145 i n.) oraz obywatele 
(s. 154 i n.). Wspólne w stosowaniu prawa przez wszystkie grupy podmiotów jest 
to, że ich organizatorska działalność spełnia wymogi podane w przyjętej definicji, 
ale nie przekreśla to różnicy między stosowaniem prawa przez organy państwa 
z jednej, a organizacje społeczne i obywateli z drugiej strony (s. 165—167). 

Nasuwa się jednak pytanie, czy na podstawie tak ogólnego ujęcia „stosowania 
prawa" da się o nim sformułować dostatecznie dużą ilość ważkich twierdzeń? 
Przecież większość rozważań recenzowanej pracy jest prowadzona sub specie 
stosowania prawa przez organy państwowe, a w szczególności przez sądy 
i w mniejszej mierze — przez organy adminis t racj i . . . A w dodatku organizacje 
społeczne i obywatele stosują tylko specjalną grupę norm, a mianowicie normy 

2 P. J. Niedbajło, Sowietskije socjalisticzeskije prawowyje normy, Lwów 1959, Recenzja 
L. Lisiakiewicz, „Państwo i Prawo" 1961, nr 4/5, s. 782 i n. Tekst recenzowanej przez nas 
pracy jest ścisłym odpowiednikiem tej wcześniejszej rozprawy z pominięciem krytyki kon
cepcji burżuazyjnych. 
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dozwalające — uprawniające (s. 154 i n., 171), których znaczenie zresztą ma stale 
wzrastać3 . Odpowiedź na to pytanie może dać tylko opracowanie tendencji rozwo
jowych prawa w ZSRR, na tle których autor wysuwa swą konstrukcję4 . 

Niedbajło uzasadnia konieczność włączenia organizacji społecznych i obywateli 
(a zwłaszcza tych ostatnich) w krąg podmiotów stosowania prawa ogólnymi argu
mentami natury społeczno-politycznej: jego koncepcja ma podkreślać rolę oby
wateli w walce o praworządność (s. 141), ma być zgodna z zasadami państwowości 
socjalistycznej i socjalistycznej demokracji (s. 171), natomiast stanowisko prze
ciwne ma się łączyć z zaprzeczeniem praw podmiotowych obywateli (s. 156). 

Argumentacja tego rodzaju dotyczy zagadnienia o charakterze najbardziej 
ogólnym, a mianowicie, czy i w jakim zakresie pewne formy działalności państwa 
i obywateli (w państwie socjalistycznym) powinny być obejmowane wspólnymi 
pojęciami? Przecież dyskusja nad podmiotami stosowania prawa jest tylko szcze
gólnym przypadkiem odpowiedzi na powyższe pytanie. Drugim aktualnym przy
kładem jest zagadnienie podmiotów praworządności socjalistycznej — czy dotyczyć 
ma ona zachowania się organów państwa i obywateli, czy też tylko tych pierw
szych? 5 Nie mogę tutaj, rzecz prosta, analizować tego tak podstawowego pro
blemu, wystarczy zaznaczyć, iż podstawową rolę musi tutaj mieć — jak to prze
bija z toku wywodów recenzowanej pracy — argumentacja polityczna. 

Przedmiotem stosowania prawa są normy prawne. Niedbajło jest zwolennikiem 
trójelementowej budowy normy. Przyjmuje, iż norma musi się składać z dyspo
zycji i sankcji, natomiast hipoteza może w niej nie występować (s. 62 i n.). 
W związku z tym odróżnia on stosowanie dyspozycji i stosowanie sankcji (s. 58 
i n., 131, 480 i n.). trafnie podkreślając, że stosowania prawa nie można sprowadzać 
do stosowania sankcji (s. 59). 

Ponadto, jak wspomnieliśmy, przedmiotem stosowania prawa przez organizacje 
społeczne i obywateli są tylko normy dozwalające (uprawniające), natomiast — 
jak można wywnioskować z tekstu — przedmiotem stosowania praw przez organy 
państwa są wszelkie normy nakazujące i zakazujące (s. 73 i n., 80 i n.). 

Wydaje się, że organy państwa mogą również stosować normy dozwalające 
(uprawniające) zarówno w działalności gospodarczej, jak też w swej działalności 
sądowej i administracyjnej sensu stricto, choć znaczna część ich działalności będzie 
się wyrażała w aktach stosowania sankcji. Zgadzając się z twierdzeniem, że „sto
sowanie normy prawnej to przede wszystkim stosowanie jej dyspozycji. Sankcję 
stosuje się tylko w przypadkach naruszenia wymogów dyspozycji normy" (s. 132), 
nie można jednak nie podkreślić trudności pogodzenia tego twierdzenia z oma
wianą definicją stosowania prawa. Jeżeli stosowanie prawa to organizacyjne 
działanie dla stworzenia konkretnych stosunków prawnych, to słusznie oddziela 
Niedbajło przestrzeganie dyspozycji od jej stosowania. Kiedy możemy mieć do 
czynienia ze stosowaniem dyspozycji? Tylko w przypadkach norm uprawniających 
(dozwalających), natomiast dyspozycji norm nakazujących czy zakazujących sto
sować nie można — można jedynie ich „przestrzegać" lub „nie przestrzegać", 
a w tym ostatnim przypadku organy państwa powinny zastosować sankcję. 

3 Por. P. E. Niedbajło, Powyszenije roli prawa w pieriod razwiernutogo stroitielstwa 
kommunizma, Izwiestija wysszych liczebnych zawiedienij, Prawowiedenje 4, 1961, s. 20. 

4 Uzupełnieniem "rozważań recenzowanej pracy z tego punktu widzenia jest artykuł 
F. J. Niedbajło i R. W. Berszeda, Primienienije prawowych norm kollektiwami i samodie-
jatielnymi organizacjami sowietskich grażdan, „Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo" 1961, 
nr 5, s. 30 i n., passim. 

5 Por. K. Opałek i W. Zakrzewski, Z zagadnień praworządności socjalistycznej, War
szawa 1958, s. 38, 46: Ograniczenie praworządności do zachowania się organów państwa. 
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A jeżeli tak, to przy tym aparacie pojęciowym trzeba by raczej powiedzieć, że 
podstawowe znaczenie ma przestrzeganie dyspozycji przez adresatów norm praw
nych, natomiast stosowanie sankcji ma rolę wtórną. 

Proces stosowania prawa jest stosunkowo szczegółowo zanalizowany. 
Punktem wyjścia jest stwierdzanie pewnych faktów, ocenionych z punktu 

widzenia określonej normy, i wybór odpowiedniej normy obowiązującej, która 
ze względu na okres tego obowiązywania jest właściwa dla rozstrzygnięcia kon
sekwencji tych faktów. Niedbajło analizuje zarówno ocenę prawną faktów, która 
współwystępuje ze stwierdzeniem istnienia tego faktu, jak też zagadnienia wyboru 
właściwej normy rozważając jej właściwość, obowiązywanie, poprawność formu-
łowań tekstu i zakresy działania (s. 218—323). Są to zagadnienia mające dość 
ustalony sposób przedstawienia w prawoznawstwie i autor sumiennie je syste
matyzuje. Na podkreślenie zasługuje zwrócenie uwagi na to, że z punktu widzenia 
„faktycznego" punktem wyjścia dla stosowania prawa jest ustalenie faktów, 
a następnie dobranie normy, natomiast „logicznie" prius stanowi norma, z której 
przy zastosowaniu tzw. sylogizmu prawnego wyprowadza się prawną konkluzję — 
w praktyce występuje jedność tych obu punktów widzenia (s. 221 i n.). 

Trzecim etapem stosowania prawa, po ustaleniu i ocenie faktów i doborze 
właściwej normy, ma być wykładnia prawa, którą zajmiemy się niżej, w punkcie II. 
Tu już trzeba podkreślić, że — moim zdaniem — właściwe jest związanie wykładni 
prawa z procesem stosowania prawa, wykładnia bowiem służy ustaleniu znaczenia 
normy w stopniu wystarczającym dla rozstrzygnięcia konkretnego przypadku. Na
tomiast nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, by każde stosowanie prawa wy
magało wykładni; są bowiem przypadki standartowe, w których znaczenie normy 
nie budzi wątpliwości i stosowana norma nie jest poddawana wykładni6 . Wystąpi 
to szczególnie silnie, gdybyśmy za Niedbajłą przyjęli, że również obywatele stosują 
dozwalające (uprawniające) normy prawne. 

Czwartym etapem stosowania prawa jest „dobór odpowiednich środków praw
nych" w celu odpowiedniej realizacji normy — np. nakaz, rozporządzenie itp. 
(s. 219). Zagadnieniami związanymi z tym etapem stosowania prawa recenzowana 
praca szerzej się nie zajmuje. 

Niedbajło nie tylko stara się ująć w systematyczną całość proces stosowania 
prawa i sformułować aparat pojęciowy odpowiadający tym potrzebom — zadaniem 
jego jest również określenie celów i warunków prawidłowego stosowania prawa. 
„Każdy akt stosowania prawa powinien być nie tylko legalny, ale i uzasadniony, 
to jest powinien odpowiadać podstawowym wymogom prawidłowego stosowania 
prawa. Uzasadniony akt opiera się na starannie sprawdzonych faktach i warun
kach, których analiza i prawna ocena prowadzi do ustalenia prawdy obiektywnej; 
jest to akt, wynikający z logiczną koniecznością z analizy faktów i warunków. 
Jest to jednocześnie sprawiedliwe i celowe rozstrzygnięcie o realizacji norm praw
nych i stosunków prawnych w danych konkretnych warunkach . . . w wyniku 
którego najpełniej i najbardziej skutecznie osiąga się cel normy prawnej" 
(s. 479—480). 

Koncepcja prawidłowego aktu stosowania prawa łączy momenty formalne 
i materialne (s. 188) oraz podkreśla konieczność tych ostatnich. Na uwagę zasłu
guje tutaj zagadnienie uzasadnienia aktów stosowania prawa. Brak uzasadnienia 
może, jak wykazuje autor na konkretnych przykładach, prowadzić z jednej strony 

Odmiennie S. Ehrlich, Uwagi o praworządności socjalistycznej, „Państwo i Prawo" 1958, 
nr 8/9, s. 233, 235. 

6 Por. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 129. 
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do dowolności organu stosującego prawo, z drugiej zaś — do formalizmu i sche
matyzmu w stosowaniu prawa (s. 193, 187—189). Akt uzasadniony musi uwzględniać 
konkretne warunki stosowania prawa oraz celowość rozstrzygnięcia. 

Położenie nacisku na konieczność uwzględnienia konkretnych właściwości roz
strzyganego przypadku (s. 184, 187) jest zastosowaniem filozoficznej reguły kon
kretności prawdy (s. 202). Skoro norma prawna ma charakter ogólny, to dla pod
ciągnięcia faktu pod tę normę potrzebna jest ocena prawna tego faktu, która 
jest jednocześnie oceną polityczną (s. 186, 208). Położenie nacisku na konkretyzu
jący charakter procesu stosowania prawa nie popada w tę przesadę, która cha
rakteryzuje niektóre prądy teoretyczno-prawne idące tak daleko, że odmawiają 
sensu normom ogólnym nie skonkretyzowanym w normach idywidualnych7. Na
tomiast trzeba podkreślić, iż charakter polityczny oceny prawnej faktów jest 
niejednakowy, w zależności od tego, z jakimi faktami i na gruncie jakich norm 
prawnych mamy z nimi do czynienia. Również ustalenie związku między istnie
niem faktu i oceną prawną budzi wątpliwości: Niedbajło wyraża pogląd, że gdy 
wskutek zmiany norm prawnych oceny prawne się zmieniają, to automatycznie 
zmieniają się i oceniane fakty, choćby były — z nieprawniczego punktu widze
nia — tymi samymi faktami (s. 232 i n.). Trzeba chyba wyraźnie odgraniczyć fakt 
od prawnej oceny tego faktu wyrażonej przez „podciągnięcie" go pod odpowiednie 
terminy języka prawnego. Wreszcie trzeba podkreślić wieloznaczność występują
cego tutaj słowa „oceny" — o co innego chodzi, gdy stwierdzamy polityczny cha
rakter oceny prawnej, gdy mówimy, że „x jest urzędnikiem w rozumieniu ustawy 
U", gdy stwierdzamy że „y miał «ważne (moralnie) powody» dla zachowania się 
w sposób z". 

Drugim elementem uzasadniającym akt stosowania prawa jest jego celo
wość, słusznie odróżniona od celowości stosowanej normy (s. 193, 196). Chodzi 
o to, że organ stosujący prawo może mieć do wyboru różne możliwości rozstrzyg
nięcia konkretnej sprawy i powinien dokonać tego wyboru w sposób celowy, to 
jest w sposób najlepiej zapewniający skuteczność osiągnięcia celów (s. 197, 200). 
Wydaje się, że tendencje autora są właściwe, aczkolwiek trzeba podkreślić, iż 
trudno jest oczekiwać jednoznaczności ustalenia w celu stosowania konkretnej 
normy prawnej w stopniu wyższym niż ustalenie celu samej normy. A sprawa 
celów normy stanowi od dawna znany teren sporów i w teorii wykładni i w roz
strzyganiu praktycznym konkretnych spraw. 

Wątpliwości natomiast budzi teza o „logicznym wynikaniu" podjętej decyzji 
z ustalonych faktów. Pomijając pewną przenośnię zawartą w tym sformułowaniu, 
trzeba podkreślić, że — naszym zdaniem — to „wynikanie" zakłada przyjęcie 
normy w określonym znaczeniu, co — jeżeli jest wynikiem wykładni — nie we 
wszystkich przypadkach da się sprowadzić do operacji logicznych; dalej zaś, jeżeli, 
jak trafnie Niedbajło podkreśla, organ stosujący prawo ma możliwość wyboru, 
to nie może być on jednoznacznie zdeterminowany przez fakty w tych wszystkich 
przypadkach, gdy ich kwalifikacja prawna opiera się na ocenach, które nie są 
w pełni zdeterminowane przez prawo obowiązujące. 

Postulat uzasadnienia aktów stosowania prawa jest naszym zdaniem w za
sadzie słuszny — trzeba jednak odróżnić sprawę możliwości uzasadnienia aktu 
od faktycznego jego uzasadnienia w konkretnym przypadku. Chyba każdy akt 

7 Por. np. C. Cossio, El derecho en el derecho judicial, wyd. 2, Buenos Aires 1959, s. 58 
i n., 131, 172; J. Gottheil, Common Law y Civil Law, Buenos Aires 1960, s. 64. Tendencje do 
przyznania normie indywidualnej większej mocy prawnej niż normie generalnej przejawia 
J. Frank, Law and the Modern Mind, Nowy Jork 1949, s. 127 i n. 
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stosowania prawa powinien być uzasadnialny, natomiast uzasadnione powinny 
być te akty, co do których taki wymóg stawia prawo obowiązujące. 

II. Przez wykładnię radzieckich norm prawnych rozumie Niedbajło „zrozu
mienie i wyjaśnienie państwowej woli narodu radzieckiego, wyrażonej w usta
wach i innych aktach w celu prawidłowego i jednolitego rozumienia zawartych 
w nich norm prawnych oraz dokładnego i nieugiętego ich stosowania w każdym 
konkretnym przypadku" (s. 328). Zasadność wprowadzenia do tego określenia 
twierdzeń o wyrażonej w prawie woli, które są właściwie zmodyfikowanym nieco 
i skróconym powtórzeniem odpowiednich fragmentów definicji prawa radzie
ckiego (por. s. 37), zależy od zadań stawianych definicji8. Trzeba jednak pod
kreślić, że nie jest jasne odgraniczenie „zrozumienia" (ujasnienije) i „wyjaśnienia" 
(razjasnienije), na które autor kładzie duży nacisk (s. 328 przyp. 2). 

Stanowisko Niedbajły jest stanowiskiem normatywnej teorii wykładni 
prawa — autor nie tyle chce opisywać praktykę interpretacyjną, ile formułować 
postulaty prawidłowej wykładni. Stanowisko, jakie tutaj zajmuje, jest typową 
pozycją statycznych teorii wykładni9 . Znaczenie normy jest stałe (s. 417), inter
pretator ma ustalić wolę klasy lub prawodawcy wyrażoną w prawie (s. 327, 330, 
331, 341) i to z okresu ustanowienia interpretowanej normy (s. 334, 415). Stano
wienie prawa i wykładnia prawa są, zgodnie z zasadą praworządności (s. 331, 
341), od siebie ściśle oddzielone (s. 333 i n., 342, 213) i odnosi się to w pełni rów
nież do obowiązującej wykładni oficjalnej (s. 349). Dynamiczne teorie wykładni 
są zdecydowanie skrytykowane właśnie z punktu widzenia praworządności, jako 
teorie, w których interpretator upoważniony jest do zmiany prawa obowiązują
cego (s. 336—339, 424, 428, 442). 

Choć stanowisko statyczne nie płynie z „natury prawa" (s. 327), to jednak jest, 
moim zdaniem, w pełni do przyjęcia z punktu widzenia założeń autora, które nie
zwykle silny nacisk kładą na stałość prawa i ścisłe oddzielenie sfery działania 
prawodawcy od zakresu czynności interpretacyjnych. Oczywista, na gruncie 
takiego stanowiska powstają zagadnienia dostosowania prawa do zmian kontekstu 
społeczno-politycznego. Wprawdzie Niedbajło wyraźnie stwierdza, że interpretator 
nie może zmieniać prawa obowiązującego (s. 341), ale z drugiej strony postuluje, 
by „nie odrywać" normy od zadań budownictwa socjalistycznego, by „nie było 
formalno-dogmatycznego ich rozumienia, w oderwaniu od rzeczywistości" (s. 342), 
by uwzględniać „warunki danej społeczno-politycznej sytuacji" (s. 343). Niewąt
pliwie tkwią tutaj trudności teoretyczne i praktyczne, jak ustalić granicę, w któ
rej uwzględnienie tych elementów kontekstu funkcjonalnego nie jest „zmienia
niem normy", a w jakim już jest to niewłaściwa zmiana (s. 417). Odpowiedź na 
to pytanie mogą dać tylko konkretne dyrektywy interpretacyjne, z punktu 
widzenia których jedynie można ustalić znaczenie normy oraz takie znaczenia, 
które są już contra czy praeter legem 10. Dalszym zagadnieniem jest stary problem 
wszystkich normatywnych teorii wykładni — zagadnienie ustalenia woli prawo
dawcy czy też, co nie jest dostatecznie przez autora rozróżnione, woli klasy czy 
narodu wyrażonej w prawie. 

Klasyfikacja wykładni idzie tradycyjnie wyznaczonymi torami: mamy wy
kładnię słowną, systematyczną, logiczną, historyczną i celowościową (s. 364—410) 

8 Por. w związku z tym Z'. Ziembiński, Problemy logiczne definiowania prawa, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1962, nr 2, s. 74, 82. 

9 Por. J. Wróblewski, Zagadnienia . . . , op. cit., s. 159 i n. 
10 Por. J. Wróblewski, Interpretatio secundum, praeter et contra legem, „Państwo 

i Prawo" 1961, nr 4/5, passim. 
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oraz, oddzielnie, analogię (s. 447 i n.). W odniesieniu do wykładni słownej (i czę
ściowo wykładni logicznej i celowościowej) został sformułowany szereg dyrektyw 
interpretacyjnych. Z momentów wartych podkreślenia, co do poszczególnych spo
sobów wykładni trzeba zaznaczyć następujące: autor trafnie rozróżnia system 
od systematyki prawnej (choć zachowuje tradycyjną nazwę „wykładni systema
tycznej" (s. .384); w związku z „wykładnią logiczną" stosunkowo szeroko omawia 
rolę „podstawowych zasad ustawodawstwa" w wykładni prawa, uznając to zagad
nienie za jeden z kluczowych tematów teorii wykładni (s. 385 i n.). Trudno jednak 
uchwycić, czy te „zasady" są w naszym rozumieniu „zasadami systemu prawa" 
(lub jego części), czy też „postulatami systemu prawa" 11. Z jednej strony sugeruje 
się, że zasady są to określone normy prawne (s. 464), czy też reguły z nich induk
cyjnie wyprowadzone (s. 465), z drugiej zaś okazuje się, że dany fakt może „pod
padać" pod „zasady", a nie być regulowany przez konkretną normę prawną 
(s. 456). W związku z. tym brakiem potrzebnego tutaj sprecyzowania pojęciowego 
nie można ze sobą pogodzić twierdzenia, że „zasada wzbogaca" interpretowaną 
normę (s. 389) i że interpretowana norma ma z niej „logicznie wynikać" (s. 392). 

W związku z wykładnią celowościową, mimo nieodgraniczenia celu i funkcji 
normy (s. 404), trzeba podkreślić odgraniczenie różnych grup celów: ze względu 
na ogólność (cele wyrażone w zasadach systemu, w celach poszczególnych aktów 
i celów norm, s. 410) oraz ze względu na zakres zamierzonych skutków (cele 
dalsze i bezpośrednie, s. 406 i n.). Trzeba również dodatnio ocenić próbę nieszablo
nowego rozwiązania sprawy dopuszczalnej pod pewnymi warunkami analogii legis 
(s. 462), lecz teoretyczne wyjaśnienie tej analogii nie jest wystarczające, gdyż 
opiera się na zbyt mało precyzyjnym pojęciu zasad systemu prawa (s. 456). 

Przyjęta przez autora klasyfikacja sposobów wykładni nie może być zaakcep
towana, gdyż opiera się na tradycyjnie ustalonym wyliczeniu, pozbawionym 
określonej podstawy podziału 12. Natomiast trafnie Niedbajło podkreśla (ze stano
wiska reprezentowanej przez siebie normatywnej teorii wykładni) konieczność 
posługiwania się wszystkimi sposobami wykładni (s. 410 i n.). Nie operując kon¬ 
cepcją dyrektyw interpretacyjnych drugiego stopnia 13, nie zastanawia się nad 
problematyką sytuacji, w których stosowanie różnych sposobów wykładni pro
wadzi do rozbieżnych ustaleń znaczenia norm prawnych — stąd też odróżnienie 
wykładni rozszerzającej i zwężającej (s. 433 i n.) obarczone jest tradycyjnymi błę
dami: kryterium zastosowania tych rodzajów wykładni ma być ustawa i porządek 
prawny (s. 444). 

Cennym elementem rozważań Niedbajły nad teorią wykładni jest samo pod
jęcie nader istotnego problemu właściwości dyrektyw interpretacyjnych z punktu 
widzenia logiki. Zagadnienie to, jak dotąd, z reguły wymykało się teoretykom 
wykładni, a ma szczególne znaczenie w marksistowskiej teorii wykładni, gdyż 
łączy się z trudnym tematem Masowości interpretacji. 

Autor przeprowadza tutaj dwojakiego rodzaju wywody. Po pierwsze, chce 
wykazać, że zasady wykładni płyną z czterech podstawowych praw myślenia, 
ustalonych przez logikę tradycyjną (s. 418—420). Wywody te nie są przeko
nujące już choćby dlatego, że np. z „zasady identyczności" ma wynikać podsta-

13 J. Wróblewski, Zagadnienia . . . , op. cit., s. 255—259. 
12 Właściwą podstawę podziału stanowi, moim zdaniem, odróżnienie trzech kontekstów 

występowania normy prawnej, ze względu na które ustala się ich znaczenie. J. Wróblewski, 
Zagadnienia . . . , op. cit., s. 143 i n. Wymienienie „wykładni historycznej" łącznie z innymi 
polega na pomieszaniu właściwości stosowanych dyrektyw interpretacyjnych z zakresem 
materiału, jakim interpretator się posługuje. Ibidem, s. 130 i przyp. 29. 

13 Por, J. Wróblewski, Zagadnienia . . . , op. cit., s. 399—408. 
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wowa zasada statycznych teorii wykładni, że nie można odchodzić od znaczenia 
normy ustanowionego przez normodawcę (s. 417). Takiego związku między zasadą 
identyczności a teorią statyczną przyjąć nie można, natomiast w pozostałych przy
padkach w sposób bardziej czy mniej uzasadniony stwierdza się, że te prawa 
myślenia powinno się stosować i do myślenia w ramach wykładni. 

Po drugie autor wysuwa twierdzenie, że sposoby wykładni „są konkretnym 
wyrażeniem ogólnych logicznych praw myślenia" (s. 420). Dlatego też, podobnie 
jak język, mają one charakter ogólnoludzki, są „obojętne w stosunku do klas", 
choć „klasy nie są wobec nich obojętne". Stąd też te sposoby są stałe, to teoria 
sposobów ich użycia się zmienia i jest klasowo uwarunkowana (s. 424—425). Prze
prowadzona przez Niedbajłę próba wytłumaczenia stałości sposobów wykładni 
przy historycznej zmienności poglądów na ich użycie nasuwa dwa zastrzeżenia: 
a) nie należy traktować tych sposobów wykładni jednolicie, lecz należy wśród 
nich odróżnić powszechnie przyjęte dyrektywy interpretacyjne i pozostałe dyrek
tywy; b) nawet tych pierwszych nie należy traktować jako konkretyzacji reguł 
logiki, lecz jako konsekwencje stałych właściwości języka prawnego i budowy 
systemu prawa1 4 . Przyjmując te zastrzeżenia trzeba stwierdzić, że koncepcja 
autora jest pierwszą w nauce radzieckiej próbą wytłumaczenia stosunku sposobów 
wykładni do klas społecznych, a w dodatku jest to — naszym zdaniem — próba 
idąca we właściwym kierunku, stanowiąca ogromnej wagi krok naprzód w roz
woju teorii wykładni prawa socjalistycznego. 

* 

Rozważania recenzowanej pracy przenika tendencja do zabezpieczenia zasad 
praworządności socjalistycznej (s. 15. 116—123, 177). Bardzo szeroko pojmowana 
praworządność wyznacza pracy podstawowe tezy o stosunku prawodawstwa do 
stosowania prawa, o właściwościach wykładni prawa, o granicach obowiązywania 
prawa, o zmianie prawa, o stosunku celowości i praworządności itd. Tezy te wy
raźnie świadczą o tym, że P. Niedbajło chciał i potrafił połączyć reprezentowaną 
przez siebie koncepcję praworządności z konkretnymi twierdzeniami teoretycznymi 
i postulatami praktycznymi. 

Jak widać z powyższych uwag, recenzowana praca jest cenną pozycją radzie
ckiej teorii prawa. Nie tylko wysuwa nowe problemy, ale i stara się dać ich roz
wiązanie nie uciekając od najbardziej spornych i zawikłanych zagadnień. 

Jerzy Wróblewski 

F i n e r , The Major Governments oj Modern Europe, Eivanston, Illi
nois, Elmsdorf, New York 1960, Row, Peterson and Company, s. XV, 
736, A74 

H. Finer, profesor Uniwersytetu w Chicago, jest autorem wielu prac z za
kresu nauk politycznych i prawa państwowego, wydanych przed drugą wojną 
światową i po jej wybuchu 1. Recenzowana książka jest właściwie przerobioną 

14 Ibidem, s. 415 i n. 
1 Można tutaj chociażby wymienić: Foreign Governments at Work, 1921: Mussolini's 

Italy, 1935; The British Civil. Service, Londyn 1937; Road to Reaction, Boston 1946 (polemika 
z pracą Friedricha A. Haycka, The Road to Serfdom); The Chilean Development Corporation, 



346 Przegląd piśmiennictwa 

pracą Governments of Greater European Powers. Zdaniem Finera, przeróbka 
była jednak tak wielka, że powstała nowa praca (s. VI). Przeróbka polega na 
zweryfikowaniu pewnych faktów, nowym ich oświetleniu, dodaniu nowego mate
riału, zredukowaniu o blisko 200 stron wspomnianej pracy. Radykalna zmiana na
stąpiła co do Niemiec. Polega ona na tym, że autor zredukował znacznie część 
historyczną na korzyść problematyki współczesnej. Dwie trzecie rozważań o Niem
czech poświęcone są Republice Federalnej. 

W przedmowie autor zaznacza, że nie podaje pełnego wykazu literatury, lecz 
jedynie książki, które zawierają wykaz bibliografii do dalszego studiowania i po
szukiwań. Trudno też odpowiedzieć, czy autor wykorzystał całkowicie dostępne 
materiały i literaturę przedmiotu do trzech pierwszych części pracy. Z pewnością 
do czwartego rozdziału nie wykorzystał ich, gdyż w wykazie literatury brak jest 
prac w języku rosyjskim. Wykaz literatury nawet co do Francji, Niemiec i ZSRR 
obejmuje przeważnie prace w języku angielskim. W wykazie literatury do części 
o ZSRR spotykamy takie nazwiska, jak: A. Koestler, Z. K. Brzeziński, G. Fischer, 
M. Dżilas. Są jednak i nazwiska, które nam nic nie mówią. Autor oparł się głów
nie na pracach, których autorzy są wrogo nastawieni do ZSRR. Z pewnością to 
zaważyło na przedstawieniu stosunków politycznych w ZSRR i ustroju tego państwa. 

Recenzowana praca składa się z przedmowy, wstępu wprowadzającego i czte
rech części I. Ustrój Wielkiej Brytanii, II. Ustrój Francji, III. Ustrój Niemiec. 
IV. Ustrój ZSRR, oraz załączników do każdej z części, zawierających różne teksty. 
W załączniku do Wielkiej Brytanii znajduje się Magna Charta Libertatum z 1215 r., 
Bill of Rights z 1689 r., do Francji — Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 
z 1789 r., wstęp do konstytucji z 13 X 1946 r. oraz konstytucja z 4 X 1958 r.; do 
Niemiec — ustawa zasadnicza NRF z 23 V 1949 r. wraz z nowelizacjami i uzupeł
nieniami; do ZSRR — konstytucja z 1936 r. wraz z nowelizacjami. Autor nie 
uzasadnił, dlaczego wybrał te a nie inne teksty. Przy zakończeniu każdej części 
znajdują się pytania, które — zdaniem autora — mają ułatwić studia nad danym 
państwem. W wykazie do ZSRR znajduje się 45 takich pytań. Sposób sformuło
wania tych pytań mówi już dużo o negatywnym stosunku autora do Związku 
Radzieckiego. 

Recenzowana praca, podobnie jak niektóre prace Finera, jest pracą z zakresu 
„political science". Autor nie ogranicza się tylko do rozważań nad ustrojem 
danego państwa, lecz przedstawia w krótkości jego historię. Sporo miejsca po
święca ekonomice danego państwa, partiom politycznym i innym instytucjom po
litycznym, samemu narodowi, jego kulturze, literaturze. O Anglii, Francji i Repu
blice Federalnej pisze raczej obiektywistycznie, natomiast o Związku Radzieckim 
stronniczo. 

W prący jest też wiele prób zniekształceń rzeczywistości w ZSRR, twierdzeń 
niezgodnych z prawdą (s. 545), a nie można zapominać o tym, że recenzowana (praca 
służy jako podręcznik dla studentów wyższych uczelni w Stanach Zjednoczonych. 
Autor nie operuje tu argumentami naukowymi, lecz używa znanych sloganów poli
tycznych. Bardzo dużo mówi stwierdzenie, że „Hitler zdecydował się odzyskać 
Wolne Państwo Gdańsk i polski korytarz" (s. 598). Z tego wynika niedwuznacznie, 
że autor uważa Wolne Miasto Gdańsk i tzw. polski korytarz za ziemie niemieckie. 
Pamiętamy, że termin „polski korytarz" został ukuty przez nacjonalistów nie
mieckich i był wyrazem polityki „Drang nach Osten". 

A Study in National Planning to Raise Living Standards, Montreal 1947; Theory and Prac
tice of Modern Government, Nowy Jork 1949. Ta ostatnia praca została przetłumaczona 
w 1958 r. na język niemiecki i wydana przez Ring Verlag, Stuttgart und Düsseldorf. 
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Przed każdym rozdziałem pracy znajduje się mapa danego państwa. Przed 
rozdziałem o Niemczech mapa przedstawia Niemiecką Republikę Federalną i Nie
miecką Republikę Demokratyczną oraz Ziemie Zachodnie i tereny przyłączone do 
ZSRR. Ziemie Zachodnie są inaczej oznaczone na mapie niż pozostałe tereny na
szego państwa. Autor określił Ziemie Zachodnie jako tereny „anektowane przez 
Polskę" (s. 386). Charakterystyczne, że w części poświęconej Niemcom autor ani 
słowem nie wspomina o istnieniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Z tego 
wynika, że uznaje jedynie za państwo tylko Republikę Federalną. 

Przy charakterystyce ustroju Republiki Federalnej, podobnie jak przy cha
rakterystyce ustroju Anglii i Francji, autor ogranicza się do zreferowania prze
pisów konstytucji, opisu instytucji prawnych bez wskazania na praktykę pań
stwową. To z pewnością nie ułatwi studentowi wyrobienia sobie właściwego po
glądu o ustroju danego państwa, zwłaszcza o ustroju Republiki Federalnej, gdzie 
praktyka państwowa nie pokrywa się w pełni z przepisami ustawy zasadniczej. 
W Republice Federalnej następuje bowiem „przełamanie konstytucji" bezpośre-
dnie i pośrednie. Przybrało ono takie rozmiary, że nawet w burżuazyjnej litera
turze prawniczej pisze się o tym wyraźnie. Na przykład w związku z opubli
kowaniem ustaw z 28 III 1954 r. o uzupełnieniu ustawy zasadniczej. K. Loewen-
stein pisał: „W nowym zdaniu 2 ust. 1 art. 79 chodzi o tę formę zmiany konsty
tucji, którą nauka prawa zarówno konstytucji weimarskiej, jak i bońskiej okre
ślają jako «przełamanie konstytucji»2. (Verfassungsdurchbrechung)". 

Przy charakterystyce ustroju Republiki Federalnej autor ponadto wysuwa 
pewne tezy, z którymi nie można się zgodzić. O tym, że przewodniczącymi Rady 
Związkowej są premierzy krajów zachodnioniemieckich w kolejności co do liczby 
ich mieszkańców zadecydowała nie praktyka państwa — jak twierdzi autor 
(s. 496) — lecz umowa (Königsteiner Vereinbarung) zawarta pomiędzy premierami 
krajów zachodnioniemieckich w sierpniu 1950 r. w Königstein. Także w umowie 
tej unormowano sprawę wiceprzewodniczących Rady Związkowej. Tak zgodnie 
z tą umową pierwszym wiceprzewodniczącym jest każdorazowy przewodniczący 
ubiegłej kadencji, drugim wiceprzewodniczącym — burmistrz Berlina Zachodniego, 
trzecim i czwartym wiceprzewodniczącym — szefowie rządów krajów o na j 
mniejszej liczbie ludności. Od chwili, kiedy burmistrz Berlina Zachodniego w roku 
1957 został przewodniczącym Rady Związkowej i tym samym Berlin Zachodni 
został równouprawniony z pozostałymi krajami zachodnioniemieckimi, liczbę 
wiceprzewodniczących obniżono do trzech. 

Autor twierdzi, że „Rada Związkowa odgrywa wielką rolę w federalnym nad
zorze administracji związku" (s. 496). Niewątpliwie zgodnie z przepisami ustawy 
zasadniczej Rada Związkowa posiada znaczny wpływ na funkcjonowanie aparatu 
administracyjnego, a poniekąd na jego strukturę w Republice Federalnej. Funkcja 
ta niezwykła dla drugiej izby jest logicznym zabezpieczeniem systemu federali-
stycznego. Rada Związkowa posiada przede wszystkim prawo zatwierdzania roz
porządzeń (Rechtsverordnungen) * rządu federalnego i ministrów związkowych. 
Przepis art. 80 ust. 2 ustawy zasadniczej wskazuje, które rozporządzenia wyma
gają do swej ważności zgody Rady Związkowej. Stosunkowo dużo jest rozpo
rządzeń wydawanych za zgodą Rady Związkowej. Na przykład w okresie trzeciej 
kadencji Parlamentu Związkowego rząd federalny wydał 1100 rozporządzeń, 

2 K. Loewenstein, Kritische Betrachtungen zur Verfassungsänderung vom 27 März 1954, 
Die Öffentliche Verwaltung 1964, nr 13, s. 386. 

* Przepisów administracyjnych (Verwaltungsvorschriften). 
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z czego 505 za zgodą Rady Związkowej 3. Rada Związkowa tylko w wyjątkowych 
przypadkach odmawia swej zgody na rozporządzenia i przepisy administracyjne 
rządu federalnego i ministrów związkowych. Na przykład na 291 rozporządzeń 
i przepisów administracyjnych przedłożonych Radzie Związkowej do zatwierdzenia 
w ciągu dwóch pierwszych lat drugiej kadencji Parlamentu Związkowego, tylko 
5 rozporządzeń zostało odrzuconych przez Radę Związkową4. Główna przyczyna 
tak rzadkiego odmawiania zgody Rady Związkowej na rozporządzenia jest ta, że 
rozporządzenia te są wydawane w zasadzie na podstawie ustaw, na które już 
uprzednio Rada Związkowa zgodziła się. Faktyczny wpływ Rady Związkowej na 
administrację federalną jest znacznie mniejszy niż przyznała jej to ustawa zasad
nicza. Ramy recenzji nie pozwalają jednak na dokładniejsze omówienie przyczyn 
tego stanu rzeczy. 

Autor nie pisze wprawdzie wyraźnie, ale sugeruje, że Parlament Związkowy 
sprawuje efektywną kontrolę nad rządem federalnym (s. 493 i n.). W rzeczywi
stości jest inaczej. W praktyce państwowej nie parlament narzuca swoją dzia
łalność i wolę rządowi, lecz raczej odwrotnie, rząd wpływa na decyzje parlamentu. 
Specjalnym rysem prawnym i politycznym, charakteryzującym status Republiki 
Federalnej jest nadzwyczaj silne skoncentrowanie władzy w rękach rządu fede
ralnego. Ta okoliczność wyraża główny kierunek w rozwoju burżuazyjnych państw 
w okresie imperializmu. W tej tendencji przejawia się odwrót od parlamenta
ryzmu ku biurokracji, i od demokracji ku reakcji. Znajduje tu swój bezpośredni 
wyraz koncentracja siły monopolistycznej i monopoli oraz podporządkowanie im 
aparatu państwowego. 

Także i w częściach poświęconych Anglii i Francji autor wyraża poglądy 
dyskusyjne czy fałszywe. 

Przy ocenie recenzowanej pracy należy pamiętać o tym, że jej autor cieszy 
się w USA stosunkowo wielkim autorytetem naukowym, dlatego też poglądy wy
powiedziane w niej wywierają odpowiedni wpływ wśród czytelników w USA. 
zwłaszcza wśród studentów. 

Kazimierz Nowak 

U. H ä f e l i n 1 , Die Rechtspersönlichkeit des Staates, cz. 1. Dogmen
geschichtliche Darstellung, Tübingen 1959, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 
ss. XII, 429 

Głównie w nauce niemieckiej, ale także w francuskiej i włoskiej, mimo nie
jednokrotnie podnoszonych zarzutów, szeroko rozpowszechnił się pogląd polegający 
na budowaniu pojęcia państwa drogą definiowania go jako osoby prawnej. 
Pogląd ten jest przez niektórych uznawany za tak oczywisty punkt wyjścia dla 
wszelkich rozważań z zakresu prawa państwowego, a nawet i administracyjnego, 
iż bywa on niejednokrotnie przyjmowany bez próby żadnego uzasadnienia. Wspo
mniane teorie, traktujące państwo jako osobę prawną, widzą w nim podmiot okre
ślonych praw i obowiązków. Nie chodzi przy tym o dyskusję na temat podmio
towości prawnej państwa w dziedzinie stosunków prywatnoprawnych, lecz o to, 
czy państwo w zakresie stosunków publicznoprawnych musi być określane jako 
osoba prawna, której w zakresie stosunków władzy można czy nawet trzeba przy-

3 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, nr 201, 26 X 1961, s. 1893 
4 Ibidem, nr 158, 25. VIII 1955, s. 1325. 
1 Autor jest Szwajcarem, uczniem prof. Z. Giacometti. 
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pisywać określone prawa podmiotowe. Tej właśnie problematyce autor poświęca 
swe opracowanie. 

Założenia ogólne autora, mówiąc krótko, sprowadzają się do stwierdzenia, że 
ogranicza on zakres swych rozważań wyłącznie do kwestii prawnych, że problem 
osobowości państwa będzie przez niego omawiany wyłącznie jako problem osobo
wości prawnej państwa. Z zakresu swego zainteresowania autor wyraźnie wyłącza 
wszelką inną problematykę. Niezależnie jednak od tego, jak państwo mogłoby być 
definiowane — pisze autor — wagi faktów o charakterze socjologicznym i poli
tyczno-ideologicznym zaprzeczyć nie można. Każda jednak „prawna teoria państwa 
musi, aby nie zatracić swych prawnych właściwości, odciąć się wyraźnie od pro
blematyki pozaprawnej" (s. 2). 

Stanowisko autora w kwestii „prawnej teorii państwa" musi budzić zastrze
żenia. Jeżeli nawet można zgodzić się z poglądem, że do autora należy wybór pro
blematyki i że problematykę tę może on według swego uznania ograniczyć, na 
przykład wyłącznie do zagadnień o charakterze prawnym, to trudno już apro
bować pogląd sprowadzający się do budowania „prawnej" teorii państwa, jakoś 
niezależnej od ustaleń o charakterze socjologicznym. Dodajmy, że autor nie wy
jaśnia bliżej, na czym owa prawna teoria państwa ma polegać. Są to jednak kwe
stie, które mogą wpłynąć — i to zapewne ujemnie — na wartość wywodów autora 
zawartych w tomie drugim, który ma się dopiero ukazać. Tom drugi będzie bowiem 
zawierał rozważania o charakterze systematycznym, a celem jego będzie udzielenie 
zasadniczej odpowiedzi w kwestii osobowości prawnej państwa. Antycypując 
własne wywody autor podaje, że tok rozważań prowadzi go do odrzucenia tej 
konstrukcji. Konstrukcję tę, nawet już w tomie pierwszym, autor wielokrotnie 
określa dość pejoratywnie jako dogmat. 

Recenzowany tutaj tom pierwszy posiada jednak wartość zupełnie niezależną 
od stanowiska autora w kwestii osobowości prawnej państwa. W tomie tym autor 
przedstawia historię kształtowania się i rozwoju pojęcia państwa jako osoby praw
nej oraz wskazuje na różnego rodzaju odrębności poglądów występujące wśród 
tych, którzy teorię tę przyjmują. Z zadania tego autor wywiązuje się z powodze
niem, wykorzystując bogatą literaturę przedmiotu. Każdy, kto podejmie studia 
z tego zakresu, z korzyścią sięgnie do niniejszego opracowania, znajdując w nim 
rzetelne i wierne informacje o poglądach, jakie w kwestii osobowości prawnej 
państwa były wypowiadane. Z tego punktu widzenia, ale trzeba zaznaczyć: tylko 
z tego punktu widzenia praca ta posiada znaczną wartość. 

Recenzowana książka składa się z pięciu części. 
W części pierwszej (s. 5—23) autor stara się ustalić, czy konstrukcja osobo

wości prawnej państwa była już znana greckiej, rzymskiej i średniowiecznej nauce 
o państwie. Na pytanie to autor daje odpowiedź negatywną, referując jednak po
krótce poglądy tych, którzy podtrzymują zdanie odmienne. W teoriach okresu 
średniowiecza autor widzi szereg myśli i sformułowań, do których nawiązywały 
teorie późniejsze (np. do teorii korporacji, do pewnych elementów teorii organicz
nej i innych), ale ustalenia te nie mogą jeszcze prowadzić do sformułowania po
glądu, że pojęcie osobości prawnej państwa było już znane myśli średniowiecznej. 

W części drugiej (s. 24—65) autor przedstawia poglądy XVI—XVII, i XVIII-
wiecznej nauki o państwie, szczególną uwagę poświęcając koncepcjom prawa na 
tury, te bowiem teorie, według autora, wypracowały pojęcie osobowości prawnej 
państwa. Autor referuje poglądy Bodinusa, Althusiusa i Grocjusza, ale dopiero 
Hobbesa nazywa tym, który pierwszy świadomie pojęcie to wprowadził do nauki 
o państwie. W poglądach Bodinusa, mimo sformułowania przez niego pojęcia 
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suwerenności, brak jeszcze twierdzenia o osobowości prawnej państwa, bowiem 
cechę suwerenności przypisywał on osobie władcy, a nie państwu. Po przedsta
wieniu poglądów Locke'a, w których pojęcie osobowości prawnej państwa nie 
występuje, autor referuje poglądy tych, którzy pojęciem tym się posługiwali 
(Pufendorf, Leibniz, Thomasius, Wolff, Rousseau, Kant, Schmalz, Fries). W tym 
już jednak czasie teoria osobowości prawnej państwa znalazła w osobie J. F. Horna 
swego pierwszego zdecydowanego przeciwnika, który państwo rozumiał jako mul-
titudo singulorum, a atrybuty władzy przypisywał osobie księcia. 

W części trzeciej (s. 66—213) autor referuje poglądy tych, którzy w niemie
ckiej nauce o państwie wieków XIX i XX podtrzymywali i rozbudowali teorię 
osobowości prawnej państwa. Ta część pracy posiada największy ciężar gatun
kowy, bowiem w tym okresie omawiana teoria została dopiero konsekwentnie roz
budowana, sformułowana i szeroko się przyjęła. Autor wskazuje tutaj na zróżni
cowane stanowisko teoretyków pierwszej połowy XIX w. i omawia niedoceniane 
przez wielu poglądy W. E. Albrechta, do których w kwestii osobowości prawnej 
państwa nawiązali później: Gerber, Laband i Jellinek. Wśród teoretycznych na
stępców Jellinka autor rejestruje nadzwyczaj duże zróżnicowanie poglądów, pro
wadzące nawet do nadawania wręcz przeciwstawnego znaczenia pojęciu osobo
wości prawnej państwa. W początkowych partiach tej części pracy omówione 
zostały twierdzenia spekulatywnej teorii państwa (Hegel, Schelling i Stahl) oraz 
teorii organicznej (Bluntschli, Bahr, Gierke, Preuss, Bernatzik). Omawiana partię 
pracy zamykają obszerne wywody o osobowości prawnej państwa w ujęciu czystej 
teorii prawa: Kelsen i jego zwolennicy (Merkel, Verdross, Sander, Henrich, 
Schreier). 

W części czwartej (s. 214—354) autor przedstawia poglądy tych teoretyków 
francuskich i włoskich z ostatnich lat kilkudziesięciu, którzy przyjmują teorię 
osobowości prawnej państwa. W odróżnieniu od części poprzednich, w których 
autor przedstawiał poglądy poszczególnych teoretyków w takiej kolejności, w ja
kiej były one głoszone, w części czwartej autor referowane poglądy systematyzuje 
merytorycznie (sposoby uzasadniania osobowości prawnej państwa, zakres tego 
pojęcia, osobowość prawna państwa a naród, prawo itd.). 

W części piątej (nazwanej dodatkiem, s. 355—395) autor zebrał i zreferował 
poglądy tych teoretyków, którzy w nauce niemieckiej (Maurenbrecher, O. Mayer, 
Loening, Höhn, E. R. Huber, Gumplowicz, Sander w swych poglądach okresu 
późniejszego i wielu innych), szwajcarskiej (Affolter, Burckhardt, Giacometti), fran
cuskiej (Duguit, Politis. Scelle, Barthélemy, Gény i inni) i włoskiej (Bartolomei, 
Presutti) dogmat osobowości prawnej państwa odrzucali i zwalczali. 

Pracę zamykają krótkie uwagi końcowe (s. 395—405) oraz obszerny wykaz 
literatury (s. 407—429). 

Nie referuję bliżej treści omawianej pracy, bowiem jest to zadanie w krótkiej 
recenzji niewykonalne w odniesieniu do książek tego typu jak niniejsza, w której 
autor przedstawia czytelnikowi wielką ilość cudzych poglądów, podkreślając za
razem różnice występujące pomiędzy poszczególnymi wariantami teorii przez niego 
referowanych. 

Warto natomiast wskazać na niektóre wnioski końcowe, do których dochodzi 
autor. Otóż przegląd teorii referowanych w niniejszym tomie prowadzi autora do 
słusznego wniosku o niesłychanej wprost wieloznaczności, jaką pojęciu osobowości 
prawnej państwa nadawano. W związku z tym autor nawet stwierdza, iż trudno 
byłoby mówić o jakimś jednym pojęciu osobowości prawnej państwa. Ponieważ 
różne kierunki w nauce o państwie niejednokrotnie nie nawiązywały wcale do 
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twierdzeń swych poprzedników, lecz twierdzenia swe uzasadniały na nowo na 
gruncie zgoła odmiennych założeń, metod, teorii i przy pomocy różnego rodzaju 
odmiennych argumentów, w jakimś ścisłym sensie trudno byłoby mówić nawet 
o rozwoju teorii osobowości prawnej państwa. Właściwsze, zdaniem autora, byłoby 
posługiwanie się określeniem wskazującym na ciągłe przekształcenia i przemiany 
samej struktury tego pojęcia, na ciągłe nowe znaczenia, jakie pojęciu temu na
dawano. 

Trafnie również autor stwierdza, iż nie da się ustalić jakiejś z grubsza choćby 
jednolitej roli politycznej, jaką spełniał i spełnia dogmat osobowości prawnej 
państwa. Jedne bowiem kierunki w twierdzeniach swych programowo dążyły do 
zupełnego wyeliminowania wszelkich treści politycznych z pojęcia osobowości 
prawnej państwa czy państwa w ogóle, inne zaś pojęcie to włączały w skład wy
raźnie politycznie zorientowanych teorii państwa. Wśród tych ostatnich pojęciem 
osobowości prawnej państwa posługiwały się znowu kierunki o aż przeciwstawnej, 
i to często, orientacji: od rewolucyjnych teorii prawa natury poczynając, aż na 
włoskich i niemieckich faszystowskich teoriach państwa kończąc. Niejednokrot
nie znowu wśród wyznawców tej samej teorii państwa wypowiadano poglądy 
zarówno odrzucające, jak i afirmujące pojęcie osobowości prawnej państwa (np. 
w teorii organicznej, wśród teoretyków państwa faszyzmu niemieckiego i in.). 

Kończąc, podkreślam informacyjną wartość niniejszej pracy. 

Józef Nowacki 

F. A. M a n n, Das Recht des Geldes, Frankfurt am M. 1960, A. Metz
ner Verlag, ss. 454. 

Problematyka pieniądza z prawnego punktu widzenia od dawna przykuwała 
uwagę prawników, którzy przy pomocy rozmaitych konstrukcji teoretycznych sta
rali się wyjaśnić jego prawną istotę i funkcje. Wiek XX charakteryzuje się olbrzy
mim, na skalę nie spotykaną dotąd w historii, rozwojem stosunków towarowo-
pieniężnych. Zjawisku temu musi towarzyszyć rozbudowywanie się ustawodawstwa 
w przedmiocie uregulowania prawnych ram obrotu pieniężnego. 

Wielkie inflacje i deflacje, które w rozmaitych okresach czasu towarzyszą 
gospodarce wszystkich państw kapitalistycznych, wywołują także i w sferze prawa 
poważne zakłócenia, z którymi usiłuje walczyć również prawodawca. Z tych więc, 
przykładowo tylko wyliczonych względów, uwaga doktryny coraz częściej i w co
raz szerszym zakresie skupiała się na prawnej problematyce związanej z pieniądzem. 

Już w 1925 r. znany uczony niemiecki prof. A. Nussbaum wydaje monografię 
pt. Das Geld, poświęconą prawnej problematyce pieniądza. Zmuszony wkrótce po 
dojściu do władzy Hitlera do opuszczenia Niemiec, w czasie pobytu na emigracji 
w USA kontynuuje studia nad tymi kwestiami, czego rezultatem jest powszechnie 
znana praca Money in Law, opublikowana w 1939 r. Rok wcześniej inny uczony 
niemiecki, F. A. Mann, również przebywający na emigracjii w Wielkiej Brytanii, 
publikuje pierwsze wydanie swej książki o prawnym aspekcie pieniądza (The 
Legal Aspect of Money). Od tego czasu nazwisko Manna pojawia się wielokrotnie 
obok tytułów poświęconych rozmaitym dziedzinom i aspektom prawa pieniężnego, 
drukowanych w szeregu czasopism wielu państw Europy i Ameryki. Ukoronowa
niem tych wieloletnich studiów i badań jest opublikowane w 1953 r. (nakładem 
The Clarendon Press w Oksfordzie) drugie wydanie (gruntownie przepracowane 
i uzupełnione) The Legal Aspect of Money. 
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Omawiana książka jest niemieckim tłumaczeniem tej ostatniej pracy, oczy
wiście ponownie przepracowanej i uzupełnionej w szczególności w zakresie now
szego orzecznictwa i literatury. Praca ta poświęcona jest w zasadzie angielskiemu 
prawu pieniężnemu. Jak to bowiem sam autor przyznaje, nie istnieje w ogóle uni
wersalne (międzynarodowe) prawo pieniężne. Na terytorium każdego państwa obo
wiązują normy jego własnego, wewnętrznego prawa pieniężnego, co najwyżej 
uzupełnione w szerszej lub węższej mierze przepisami konwencji międzynarodo
wych, których jest ono sygnatariuszem. Tym niemniej, co także podkreśla autor 
w przedmowie do swej pracy, pewne zasady wytworzone na gruncie prawa pie
niężnego (oczywiście kapitalistycznego) są wspólne wszystkim porządkom praw
nym (czytaj: kapitalistycznym). To właśnie mogło spowodować, że praca bezpo
średnio poświęcona problematyce angielskiego prawa pieniężnego może okazać się 
przydatną dla czytelników i specjalistów z innych państw. 

Praca podzielona jest na cztery części, z których pierwsza poświęcona jest 
prawnej problematyce pieniądza w ogólności, druga — zobowiązaniom pieniężnym 
w obcej walucie, trzecia — kontroli wymiany i waluacji obcych walut, a ostat
nia — międzynarodowemu prawu publicznemu pieniądza. 

W ramach niniejszych uwag nie jest rzeczą możliwą nie tylko merytoryczne 
ustosunkowanie się choćby tylko do niektórych koncepcji autora, nasuwających 
szereg wątpliwości, lecz trudne jest nawet szersze zapoznanie czytelnika z bogatą 
treścią tej obszernej pracy. Autor omawia w niej z niezwykłą dokładnością olbrzy
mią ilość bardzo skomplikowanych zagadnień, takich jak: pojęcie pieniądza (nie 
tylko zresztą z prawnego punktu widzenia), systemu pieniężnego, zobowiązań pie
niężnych, zasada nominalizmu oraz metody zapobieżenia wynikających z niej 
ujemnych skutków, zobowiązania pieniężne w obcej walucie (sytuacja prawna 
obcej waluty, określenie jednostki obliczeniowej, spłacanie zobowiązań w obcej 
walucie itd.), problematyka pieniężnego międzynarodowego prawa prywatnego, za
gadnienie suwerenności w stosunkach pieniężnych i jej zakresu, ochrony obcych 
systemów pieniężnych oraz problematyka prawa pieniężnego w zobowiązaniach 
międzypaństwowych. Wszystkie powyższe kwestie autor rozważa na podstawie 
uwag prawno-porównaczej natury, ze szczególnym uwzględnieniem systemów 
prawnych innych państw anglosaskich (głównie USA, Kanady i Australii) oraz na j 
silniejszych z ekonomicznego punktu widzenia państw zachodnioeuropejskich (NRF, 
Francja, Włochy i Szwajcaria). Autor w sposób niezwykle sumienny zebrał 
olbrzymi materiał w zakresie orzecznictwa i doktryny tych państw. Rozważane za
gadnienie o typowo prawno-ekonomicznym charakterze oparł on może w zbyt 
skromnym zakresie na pewnych, przynajmniej podstawowych elementach założeń 
o ekonomicznym charakterze. Zresztą prawnikowi trudno jest zarzucać pewną 
wstrzemięźliwość w tej ostatniej materii. 

Ogólnie zatem, na zakończenie uwag stwierdzić należy, iż praca powyższa sta
nowi bardzo interesujące studium prawne pieniądza w kapitalistycznym systemie 
gospodarczym, z którym powinien zapoznać się każdy, kto interesuje się zagad
nieniami prawa pieniężnego i które należy polecić szczególnej uwadze prawnikom 
zaangażowanym w aparacie wymiany handlowej z państwami kapitalistycznymi. 
Również ekonomiści znajdą w niej wiele ciekawego materiału, jako że przy roz
ważaniu zagadnień pieniądza problematyka ekonomiczna i prawna są tak ściśle 
ze sobą splecione, że nie jest rzeczą możliwą prawidłowe zrozumienie prawnego 
aspektu pieniądza bez zaznajomienia się z jego ekonomicznymi funkcjami, istotą 
i znaczeniem oraz vice versa. 

Jerzy Rajski 
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Polski słownik biograficzny, t. VIII i IX, Wrocław—Warszawa—Kra
ków 1959/60 i 1960/61, ss. 639 i 632 

Rozpoczęty przed drugą wojną światową przez PAU z inicjatywy i pod redak
cją W. Konopczyńskiego, znany powszechnie i ceniony Słownik biograficzny odżył 
po wojnie i obecnie jest od trzech lat systematycznie wydawany przez Instytut 
Historii PAN za pośrednictwem nowego Komitetu Redakcyjnego pod przewodni
ctwem K. Lepszego. Pod tą nową redakcją wyszły dotąd dwa tomy, VIII i IX. 
Warto przyjrzeć się, jak w nich zostały uwzględnione i wykonane życiorysy ekono
mistów. Pod tymi ostatnimi rozumiem tu tylko ludzi zajmujących się nauką 
ekonomii politycznej i jej nauczaniem, a nie publicystów, polityków czy też prak
tycznych działaczy gospodarczych. 

Tom VIII, obejmujący większość nazwisk na literę G, zawiera więcej ekono
mistów niż dziewiąty, odnoszący się głównie do litery H. Rozpoczyna ich szereg 
Leonard Glabisz, do którego minimalnego dorobku naukowego (poza pracą dok
torską z historii gospodarczej jedna jedyna broszura o 19 stronach, stanowiąca 
przedruk artykułu dziennikarskiego), jak i do jego kariery życiowej bardzo oglę
dnie ustosunkował się J. Zdzitowiecki. 

O szeroko rozwiniętej działalności praktycznej i naukowej Hipolita Gliwica 
sumiennie informuje M. J. Ziomek. Nie wiem jednak, czemu nie podaje daty 
objęcia przez Gliwica katedry (i jakiej?) na Wolnej Wszechnicy Polskiej w War
szawie. Prace naukowe Gliwica tyczyły się ekonomii opisowej (głównie gospodar
stwa światowego) i polityki ekonomicznej, bo jako inżynier z wykształcenia nie 
miał dostatecznego przygotowania do zagadnień teoretycznych, ani go też one 
nie pociągały, lecz w swoim zakresie były one wcale ciekawie pomyślane i prze
myślane. 

Życiorys Stanisława Głąbińskiego, napisany przez A. Galosa, poświęcony jest 
głównie jego działalności politycznej, a bardzo mało informuje o jego działalności 
naukowej, choć przecie, aczkolwiek raczej słaby ekonomista, Głąbiński był nie
przeciętnym znawcą skarbowości, tak w teorii, jak w praktyce, a jego opraco
wanie rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce, mam wrażenie, niewiele dotąd jeszcze 
zostało posunięte naprzód przez współczesne, nareszcie wzmagające się, tak co 
do ilości, jak co do wartości, badania. 

Obszernie jest omówiona Zofia Daszyńska-Golińska przez anonimową „Re
dakcję". Nacisk jest położony raczej na inne działy jej pracy naukowej (staty
styka i polityka społeczna), ale nie trzeba zapominać, że choć Daszyńska-Golińska 
nie celowała w teorii ekonomii, to wszakże jej podręczniki ekonomii były przez 
jakiś czas jedynymi w polskim języku, stojącymi na poziomie współczesnej im 
nauki. 

O Wojciechu Gostkowskim z XVII w: informuje kompetentnie S. Hoszowski, 
a o zasługach dla gospodarstwa rolnego Polski Anzelma Gostkowskiego (XVI w.), 
pisze ze znawstwem rzeczy A. Podraza. Krótki, ale sumienny artykuł o Ludwiku 
Górskim, profesorze KULu, daje Cz. Strzeszewski. Szkoda jednak, że nie uwzględ
nił bardziej przewodnich myśli teoretycznych i światopoglądowych działalności 
naukowej Górskiego. 

Bardzo słabo natomiast wypadł artykuł o Stanisławie Grabskim, tak przecie 
wybitnej jednostce. Autor jego, H. Wereszycki, uwzględnił głównie jego działal
ność polityczną, i to, zdaje mi się, bardzo jednostronnie, w oświetleniu przede 
wszystkim jego własnych pamiętników. Ale nie wchodzę w to, nie czując się kom
petentnym. Natomiast co do strony ekonomicznej jego twórczości, to muszę stwier-

23 Ruch Prawniczy 
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dzić rażące błędy i zupełnie niewłaściwe jej przedstawienie. Nie podano, na jakim 
wydziale UJ habilitował się Grabski. Nie wymieniono najważniejszej jego pracy, 
wydanej przez AU w Krakowie w 1905 r.: Istota wartości jako zjawiska społeczno-
gospodarczego. Nie podano, iż druga ważna praca Grabskiego, Zarys rozwoju idei 
społeczno-gospodarczych w Polsce, była drukowana w „Przeglądzie Polskim" 
i tylko część jej została wydana w osobnej odbitce w 1903 r., a duża jej reszta 
(zresztą nie skończona) znajduje się w rocznikach tego „Przeglądu" za lata 1904 
i 1905. Nie wspomniano nic o niezmiernie ciekawej i ważnej pracy Grabskiego 
o Skarbku (w Ztschr. f. Vwirt. Sp. u. Verw. 1899). A przecież o tym wszystkim 
można było się poinformować choćby z t. II Encyklopedii nauk politycznych. Cha
rakterystyka jego 'Stanowiska teoretycznego jako dążności do pogodzenia metod 
indukcyjnej i dedukcyjnej nie jest udana: było ono przejawem ewolucji podstaw 
poznawczych historyzmu ekonomicznego ku socjologizmowi, połączonej z dążnością 
do wchłonięcia dorobku szkoły psychologicznej. Sądzę, iż nie jest dopuszczalne, 
by omawianie twórczości naukowej poszczególnych ekonomistów mogło być prze
prowadzane bez co najmniej nadzoru kompetentnego ekonomisty. 

Więcej nieco szczęścia miał Władysław Grabski, którego życiorys podał K. Pi-
warski, zabarwiony wszakże dość jednostronnie. Nie rozumiem, jak można było 
napisać, że w Historii Towarzystwa Rolniczego doszedł W. Grabski do wniosku, 
iż „na uwłaszczeniu powinien się skończyć okres reform agrarnych, w warunkach 
zaś gospodarki kapitalistycznej winien na wsi polskiej zapanować sojusz obszar
nika z bogatym chłopem", skoro w tym dziele nic o tym nie ma mowy, a później 
w swej działalności Grabski stale był szermierzem szeregu reform ustroju rolnego, 
parcelacji, komasacji, a wreszcie reformy rolnej. Nie wchodząc wszakże w oma
wianie działalności polityczno-społecznej Grabskiego, jako do mnie tu nie nale
żącej, muszę podnieść, iż w dorobku Grabskiego pominięto tak ważny dla oceny 
jego działalności polityczno-gospodarczej Projekt programu polityki ekonomicznej 
i finansowej Polski po wojnie (1920). Nie podano też analizy jego długoletnich prac 
nad uzdrowieniem sytuacji walutowej w Polsce, których rezultatem była reforma 
z 1925 r. Dodać wreszcie trzeba, że Grabski nie był wcale krewnym prezydenta 
S. Wojciechowskiego, jak to twierdzi K. Piwarski, a dopiero po zakończeniu się 
kariery politycznej ich obydwu, najstarszy syn Grabskiego ożenił się z córką 
byłego prezydenta. 

Dalsi ekonomiści, omówieni w tomie VIII, to Andrzej Grodek, właściwie histo
ryk gospodarczy i historyk myśli ekonomicznej, którego życiorys został starannie 
opracowany przez W, Kulę, wykazującego wielkie zasługi Grodka dla tych dzie
dzin, a nadto Jan Grodwagner, wybitny pisarz merkantylistyczny polski z XVII w. 
z dziedziny nauki o pieniądzu, opracowany umiejętnie przez M. Wolińskiego. 

Nie mogę się jednak powstrzymać, by z racji życiorysów nie uwzględnionych 
tu przeze mnie działaczy społeczno-gospodarczych w tomie VIII nie zasygnalizo
wać dwóch kapitalnych błędów, przepuszczenie których przez redakcję trudno 
sobie wytłumaczyć. Otóż Władysław Glinka nie założył w 1919 r. Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, jak pisze J. Kramer, boć przecie istniało ono już od cza
sów Lubeckiego, a tylko uruchomił na nowo po pierwszej wojnie światowej jego 
Dyrekcję Główną. W anonimowo zaś przez „Redakcję" opracowanym życiorysie 
Gabriela Godlewskiego stwierdzono, iż propagował on tworzenie kółek rolniczych. 
Tymczasem był on przede wszystkim twórcą pierwszej w Kongresówce spółdzielni 
handlowo-rolniczej w formie jedynie wówczas możliwej spółki komandytowej (nie 
udziałowo-komandytowej!); założona przez niego sławna wówczas w kraju „Ju
trzenka" była wzorem dla innych, propagowanych przez niego. 
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Jak już wzmiankowałem, tom IX jest mniej obfity w ekonomistów. Działal
ność i dorobek naukowy, ważny dla rozwoju rolnictwa w Polsce, Ottona Haura 
z XVII w. przedstawił umiejętnie A. Podraza. Jerzy Heryng, wybitny działacz spo
łeczny i rewolucyjny oraz ekonomista, opierający się na marksizmie, uzyskał do
kładne, drobiazgowe nawet opracowanie przez B. Krzywobłocką, uwydatniające 
jego badania nad kryzysem gospodarczym lat 1929—1935 i imperializmem w Polsce. 
Ojciec jego, Zygmunt Heryng, został również starannie opracowany przez B. Krzy-
wobłocką-Tyrowiczową, przeceniającą jednak stanowczo mało w gruncie rzeczy 
wartościowe oparcie przezeń teorii ekonomii politycznej na nauce o energii, na 
niekorzyść jego prac opisowych i polityczno-gospodarczych. 

Bardzo ładnie przedstawił postać i dorobek A. Heydla jego kolega W. Krzyża
nowski, uwydatniając podstawowe rysy jego psychologizmu teoretycznego, a libe
ralizmu programowego i światopoglądowego, w swej skrajnej postawie nie liczą
cego się nawet nieraz z rzeczywistością. 

Listę ekonomistów tego tomu wyczerpują Feliks Hilchen, znawca przede 
wszystkim spraw morskich i zasłużony działacz na tym polu, oraz brat jego, Hen
ryk Hilchen, z początku zajmujący się kolejnictwem i polityką komunikacyjną, 
później zaś publicystyką w duchu chrześcijańsko-demokratycznym. Życiorysy te 
są opracowane pierwszy przez „Redakcję", a drugi przez I. Łapinową. 

Słownik biograficzny jest ważnym źródłem informacyjnym dla przyszłych po
koleń i środkiem podsumowania dotychczasowego dorobku kulturalnego dla współ
czesności. Należałoby sobie życzyć, by jego dział ekonomiczny doznał bardziej sta
rannej opieki ze strony tak jego redakcji, jak i współczesnych ekonomistów. 

Edward Taylor 

A. W o ś , Elastyczność spożycia żywności na wsi, Warszawa 1961, 
PWE, ss. 178 

Autor podjął się bardzo ciekawych poznawczo, ale i niezmiernie trudnych 
metodologicznie badań nad spożyciem żywności przez ludność rolniczą. Jest to 
temat poruszany już nieraz w literaturze polskiej, lecz istotna nowość recenzo
wanej pracy polega na wprowadzeniu do tej dziedziny badań metod ekonome
trycznych. Nie jest przypadkiem, że metody te stosowane były dotychczas prawie 
wyłącznie w szacowaniu funkcji popytu dla ludności miejskiej lub dla ogółu lud
ności. Składa się na to szereg przyczyn, mających swe źródło bądź to w trudno
ściach zebrania wiarogodnych materiałów statystycznych, bądź w trudnościach 
natury metodycznej. Chodzi tu o to, że ludność rolnicza jest nie tylko konsumen
tem żywności, ale jednocześnie i jej producentem. Zachowanie się rolnika-konsu-
menta i rolnika-producenta jest ściśle ze sobą sprzężone, wobec czego o jego 
spożyciu decyduje splot czynników, które trudno jest wyodrębnić przy pomocy 
znanych i możliwych do zastosowania w praktyce metod ekonometrycznych. Cho
ciaż Woś wyraźnie widzi te trudności, nie zamierza jednak ich rozwikłać poprzez 
budowanie nowych i bardziej adekwatnych modeli ekonometrycznych. Cel, jaki 
sobie postawił, jest o wiele skromniejszy, choć niemniej atrakcyjny. 

Polega on po prostu na próbie zastosowania dotychczasowych metod do tej 
mało opracowanej dziedziny badań. W związku z tym również i pod względem 
poznawczym autor nie ma zamiaru uwzględniać wpływu wszystkich ekonomicz
nych i pozaekonomicznych czynników wpływających na spożycie ludności rolni
czej, lecz ogranicza się — chyba słusznie — do tradycyjnych zmiennych objaśnia-

23* 
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jących, jakimi są dochód i ceny. Już samo stwierdzenie, czy i w jakim stopniu 
konsument wiejski reaguje na zmiany tych samych czynników, które w sposób 
niejako klasyczny określają spożycie żywności przez ludność miejską, jest dla 
naszych warunków bardzo istotne i niezmiernie interesujące. Pozwala to pogłębić 
znajomość procesów rynkowych na wsi i stworzyć przesłanki dla prowadzenia 
prawidłowej i skutecznej polityki spożycia. 

Woś nie ograniczył się do zademonstrowania i skomentowania uzyskanych 
wyników, lecz starał się chociaż w skrócie pokazać cały „warsztat naukowy". Ma 
to duże znaczenie zarówno dla czytelnika amatora, który może się w ten sposób 
nauczyć prawidłowego i naukowego badania empirycznego, jak i dla czytelnika 
znawcy, który z jednej strony ma możność przekonania się o stopniu poprawności 
badań, z drugiej zaś — daje mu to podstawy do wnioskowania, czy i w jakim 
stopniu dane wyniki mogą być porównywalne z wynikami opracowanymi przez 
innych autorów. Pod tym względem odczuwa się tu pewien niezawiniony przez 
Wosia niedosyt. Uważny czytelnik od razu spostrzeże, że książka stanowi skrót 
obszerniejszej pracy, której PWE niestety nie zdecydowało się wydać in extenso. 
Zbyt mało jeszcze ukazuje się tego rodzaju prac w języku polskim, by nie wyrazić 
żalu z powodu poczynionych przez Wydawnictwo oszczędności. 

Substratem badań są materiały rachunkowości rolnej IER. Woś dokonuje 
przeglądu zarzutów, jakie padały i padają pod adresem rachunkowości rolnej i do
chodzi do przekonania, że mimo wszystko nie są one przeszkodą do wyciągania 
prawidłowych wniosków nie tyle o absolutnym poziomie konsumpcji, ile o t e n 
d e n c j a c h zmian spożycia i jego podatności na ruch dochodów i cen. 

Pierwsza część pracy poświęcona jest analizie elastyczności dochodowej. Za
stosowano tu z powodzeniem zarówno metodę dynamiczną, opartą na szeregach 
chronologicznych, jak i metodę statyczną, której wyniki obrazują kształtowanie 
się elastyczności spożycia w poszczególnych grupach dochodowych (wielkościo
wych) gospodarstw. Jak wynika z samego tytułu książki, Woś zajmuje się zasad
niczo badaniem s p o ż y c i a , a nie p o p y t u , który jako kategoria ekonomiczna 
jest pojęciem czysto rynkowym. Przyczyną tego są zrozumiałe trudności w zebra
niu odpowiednich materiałów statystycznych z zakresu samozaopatrzenia. Jedynie 
w odniesieniu do dóbr, które nie są wytwarzane jednocześnie w gospodarstwach 
rolnych, można w warunkach pełnej podaży identyfikować wielkość spożycia 
z wielkością popytu. Woś bada wielkość spożycia zarówno w wyrażeniu warto
ściowym (rozchody), jak i ilościowym. Jako zmienne objaśniające przyjmuje 
kolejno dochód osobisty, wartość spożycia artykułów z własnego gospodarstwa, 
wartość spożycia ogółem, wartość spożycia artykułów konsumpcyjnych oraz przy
chody pieniężne. Jako funkcje tych zmiennych bierze — w zależności od etapu 
badania — takie wielkości, jak rozchody pieniężne na artykuły spożywcze, roz
chody na ubiór, meble i sprzęty, rozchody na maszyny i narzędzia, rozchody na 
budynki gospodarskie, wartość spożycia wybranych grup produktów (odzież, 
bielizna, obuwie, alkohol, tytoń i papierosy, opał i światło itp.) oraz ilościowe 
spożycie wybranych artykułów żywnościowych (mąki i kasze, chleb, ziemniaki, 
owoce i jagody, cukier, masło, mięso i inne). Metodą korelacji całkowitej Woś 
oblicza funkcje spożycia oraz odpowiadające im współczynniki elastyczności. Nie 
poprzestaje jednak na tym i stara się wyeliminować wpływ cen poprzez zasto
sowanie korelacji cząstkowej. Sprawa komplikuje się o tyle, że w odniesieniu do 
ludności rolniczej trzeba było uwzględniać aż trzy rodzaje cen: ceny zużycia we
wnętrznego, ceny skupu otrzymywane przez dostawców oraz ceny detaliczne. 

W badaniu statystycznym udało się autorowi obliczyć współczynniki elastycz-
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ności popytu względem dochodu osobistego nie tylko dla całej krzywej popytu, ale 
i dla poszczególnych jego przedziałów (grup obszarowych). 

Bardzo ciekawą próbę stanowi badanie elastyczności względem cen, której po
święcona jest druga część książki. Trudności wyizolowania efektu ceny oraz szereg 
innych znanych trudności metodologicznych sprawia, że w polskiej literaturze 
ekonomicznej niewiele można znaleźć opracowań z tego zakresu. Podjęcie się tego 
zadania i to w tak skomplikowanej dziedzinie, jakim jest spożycie i popyt lud
ności wiejskiej, jest poważną zasługą autora. Oczywiście, prowadzi on analizę 
w trzech wariantach, w zależności od pochodzenia konsumowanych artykułów. 
Najpierw zajmuje się funkcją spożycia dla artykułów, których źródłem jest nie
mal wyłącznie własne gospodarstwo rolne (mięso i tłuszcze zwierzęce, jaja, masło, 
mleko, ser biały, twaróg i śmietana, owoce i jagody oraz kasze, ziemniaki i wa
rzywa), następnie przechodzi do artykułów będących przede wszystkim przedmio
tem zakupów w handlu detalicznym, wreszcie wyodrębnia tę specyficzną grupę 
dóbr, które są równocześnie dokupywane i czerpane z własnego gospodarstwa. 
Spożycie każdej z wymienionych trzech grup artykułów wymaga odniesienia do 
innej ceny — ceny zużycia wewnętrznego, ceny skupu lub też ceny detalicznej. 
Woś nie zadowala się wyłącznie prostym obliczeniem współczynników korelacji 
i. regresji względem ceny. Bada również elastyczność krzyżową i stara się wykazać 
działanie tzw. efektu substytucyjnego i efektu dochodowego cen. Analiza - tych 
wzajemnych związków zachodzących między spożyciem poszczególnych dóbr na
leży chyba do najbardziej ciekawych partii książki. 

Dokonując merytorycznej oceny wyników uzyskanych przez Wosia chciałbym 
zwrócić uwagę na pewien charakterystyczny wniosek, jaki nasuwa się przy czy
taniu tej i innych podobnych prac z tego zakresu. Otóż najczęściej żaden z auto
rów nie jest w stanie chociażby ze względów technicznych, nie mówiąc o innych 
trudnościach, zgromadzić takich materiałów statystycznych, które by nie budziły 
dosyć poważnych zastrzeżeń ze strony statystyka metodologa. Przestrzeganie i za
chowanie wszystkich ścisłych i drobiazgowo ustalonych kanonów metodycznych 
jest najczęściej w praktyce niemożliwe. Prawie zawsze można wysuwać wątpli
wości co do reprezentatywności, kompletności czy pełnej porównywalności mate
riałów. Jeżeli nawet dany autor może się lepiej lub gorzej przed takimi zarzu
tami obronić, to znowu powstają trudności przy ocenie liczebności danych, będą
cych podstawą wnioskowania. Występuje to zwłaszcza w odniesieniu do szeregów 
chronologicznych badanych metodami ekonometrycznymi. Czy okres sześciu lat 
(u Wosia: od 1952/53 do 1957/58) jest ze względów czysto matematycznych dosta
teczną podstawą do obliczania współczynników korelacji i regresji? Statystyk 
może to tym łatwiej podważyć, że jednocześnie kwestionuje się podobne wyli
czenia np. dla 17 województw lub kilkunastu powiatów. W rzeczywistości sprawa 
nie wygląda aż tak groźnie. Chodzi tylko o umiejętność prawidłowej interpretacji 
i zdawanie sobie sprawy, do jakich granic wolno się w tym względzie posunąć. 

Okazuje się. że próby takich badań, jakie przeprowadził Woś, upoważniają do 
wyciągania wniosków natury poznawczej w pewnych określonych granicach, mimo 
że materiały statystyczne zawierają wiele nieuniknionych uproszczeń. Wszystkie 
tendencje i wzajemne współzależności między badanymi zjawiskami zostały cał
kowicie udokumentowane analitycznie. Ani współczynniki korelacji, ani para
metry poszczególnych funkcji popytu czy spożycia nie okazały się merytorycznie 
błędne. Wprawdzie całe badanie miało charakter i l o ś c i o w y , jednak niedosko
nałość materiałów ogranicza poznanie badanych zjawisk wyłącznie do wniosków 
o charakterze j a k o ś c i o w y m . W tym właśnie sensie praca Wosia pogłębia 
i poszerza nasze wiadomości o rynku wiejskim. Poznaliśmy lepiej zachowanie 
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się ludności rolniczej na rynku, chociaż nie możemy prawie nic wnioskować 
o i l o ś c i o w y m kształtowaniu się spożycia i popytu w p r z y s z ł o ś c i . Ogra
niczoność wyników recenzowanej pracy sprowadza się więc jedynie do tego, że 
nie mogą one być podstawą ilościowych prognoz rynku wiejskiego. 

To, że w praktyce nie trzeba przesadzać w dosłownym przestrzeganiu wszyst
kich postulatów, jakie stawia się materiałom statystycznym, nie oznacza oczy
wiście wcale, że można je całkowicie zaniedbać. A Woś zrobił pod tym względem 
wszystko, co było można i chyba dlatego właśnie uzyskał poprawne wyniki. Praca 
jego powinna znaleźć wielu czytelników interesujących się problemem analizy 
rynku. 

Zbigniew Gługiewicz 

T. S z t u c k i, Dyrektywne wskaźniki planowania handlu, Warszawa 
1961, IHW, ss. 164 

Autor jest zdania, że podstawowym warunkiem zapewniającym koordynację 
planu centralnego, planów terenowych oraz planów poszczególnych jednostek 
gospodarczych jest ustalenie zakresu i rodzaju wskaźników dyrektywnych przeka
zywanych przedsiębiorstwu. Trzeba ponadto określić zakres odpowiedzialności za 
wykonanie podstawowych zadań gospodarczych oraz stworzyć niezbędne warunki, 
które skłonią przedsiębiorstwa handlowe do postępowania zgodnego z dyrekty
wami Narodowego Planu Gospodarczego. Na tak postawione problemy stara się 
T. Sztucki znaleźć rozwiązanie w swoim opracowaniu. 

W książce tej planowanie handlu oraz zarządzanie przedsiębiorstwem handlo
wym przedstawiono na tle ogólnych problemów planowania oraz rozwoju gospo
darczego. Autor przyjął historyczne ujęcie, rozważając planowanie w handlu 
do roku 1957 oraz odrębnie od roku 1957. Szczegółowo zreferowano zmiany w pla
nowaniu i wynikające stąd konsekwencje dla zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym. 

Zastrzeżenie czytelnika wywołuje często zbyt drobiazgowe omawianie zasad 
i zakresu planowania w poszczególnych latach. Wystarczyłoby się chyba ograni
czyć do wykazania istotnych zmian następujących w omawianej dziedzinie. Autor 
referując zagadnienia ujmuje szereg problemów w formie enumeratywnej, co 
czyni czytanie tekstu dosyć męczącym. Spotęgowane jest to przez fakt, że histo
ryczne ujęcie oraz oddzielenie od siebie zasad planowania i zarządzania handlem 
zmusza autora niekiedy do powtórzeń. 

Pomijając pierwszy rozdział, który wskazuje na znaczenie planowania handlu, 
praca składa się z dwóch części. W pierwszej z nich, ograniczonej do jednego 
rozdziału, omówiono (słusznie nazwane przez autora) administracyjne planowa
nie handlu do roku 1957. W pewnym stopniu uzasadnia się pozbawienie samo
dzielności przedsiębiorstw sytuacją gospodarczą kraju w tym okresie. Wydaje się, 
że nawet przy niezaspokojeniu efektywnego popytu ludności i związanym z tym 
systemem rozdzielnictwa masy towarowej, metody, zakres oraz organizacja pla
nowania w tym okresie, szczególnie w odniesieniu do obrotu towarowego, pozba
wione były chyba rozsądku. 

W części drugiej opracowania, składającej się z trzech rozdziałów, omówiono 
rozwój oraz konsekwencje ekonomicznych metod planowania handlu. Pod ekono
micznym planowaniem handlu rozumie autor takie planowanie, które z jednej 
strony daje przedsiębiorstwu dużą samodzielność i możliwość elastyczności w swym 
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działaniu, z drugiej zaś strony wiąże go realizacją zadań ujętych w Narodowym 
Planie Gospodarczym. Na tle sytuacji gospodarczej kraju w latach 1957—1959 
scharakteryzowano zmiany, jakie nastąpiły w metodach planowania handlu. Na-
stępnie autor przedstawia szczegółowo niektóre aspekty ewolucji zarządzania han
dlem w tym okresie. Omawia tutaj warunki, które zostały spełnione albo muszą 
być spełnione dla większego zainteresowania przedsiębiorstw w wykonywaniu pod
stawowych zadań gospodarczych. Poświęca także wiele uwagi wzajemnym związ
kom między jednostkami handlowymi różnych szczebli oraz przedsiębiorstwami 
przemysłowymi. Wreszcie ustosunkowuje się do powiązań, jakie mają miejsce 
między przedsiębiorstwami handlowymi a terenowymi organami zarządzania 
handlem. 

Końcowy rozdział zawiera wiele interesujących uwag i wniosków dotyczą
cych zakresu dyrektywnych zadań uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa od jed
nostek nadrzędnych, problemem odpowiedzialności i kontroli nałożonych na przed
siębiorstwo zadań, podstaw ustalania planu itp. 

Przejdźmy obecnie do pewnych problemów, które nasuwa omawiana rozprawa. 
Autor wskazuje, że czynniki związane z funkcjonowaniem handlu nie zależą 

od etapu rozwoju gospodarczego kraju. Do twierdzenia tego można mieć pewne za
strzeżenia. Wydaje się, że wprowadzanie w praktyce bardziej doskonałych metod 
planowania i zarządzania handlem, pozwalających na ściślejsze wiązanie podaży 
z popytem, uwarunkowane jest etapem rozwoju danego gospodarstwa narodowego. 
Podnoszenie się dochodów ludności zmusza do rozszerzania zakresu świadczonych 
ludności usług handlowych, umożliwiając zwiększenie kosztów rynku. To z kolei 
warunkuje poprawę organizacji handlu, dając zapewnienie równowagi rynkowej 
w określonych warunkach miejsca i czasu. 

T. Sztucki podkreśla słusznie, że trudność opracowywania realnych planów 
przez przedsiębiorstwa polegała na częstych korektach planów i ostatecznym ich 
sporządzaniu po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Ustalenie planu obrotu 
towarowego na rok następny zaczyna się w praktyce dość późno, ze względu na 
konieczność opierania się na materiale empirycznym za okres ostatnich miesięcy 
danego roku sprawozdawczego. Twierdzenie to nasuwa uwagę, że byłoby może 
dobrze wskazać na potrzebę opierania przewidywań obrotu towarowego nawet 
dla krótkich okresów czasu na szeregach czasowych obejmujących okres paru lat, 
a nie tylko jednego roku, jak jest to obecnie praktykowane. Tak na przykład 
opierając się na danych statystycznych dla jednego roku nie jest możliwe usta
lenie współczynników sezonowości obrotu, co jest z kolei bardzo ważne dla usta
lenia prawdopodobnego rozkładu sprzedaży na przestrzeni roku planowanego. Na
rzuca się tu także sugestia, że ustalanie sezonowości obrotu na podstawie danych 
dla okresów kwartalnych nie ma większego znaczenia. Uniemożliwiają one oblicze
nie współczynników sezonowości obrotów. Wahania bowiem sezonowe nie po-
krywają się z kwartałami. 

T. Sztucki bardzo gruntownie omawia zakres dyrektywnych wskaźników pla
nowania, które powinny przedsiębiorstwa uzyskiwać od jednostek nadrzędnych. 
Zwraca przy tym uwagę na to, że musi być spełnionych szereg warunków organi
zacyjnych, pozwalających na większe zainteresowanie przedsiębiorstwa w ustaleniu 
realnego planu obrotu towarowego. Warto tutaj wskazać, że układ i treść spra
wozdawczości przedsiębiorstw są na ogół dostosowane do potrzeb jednostek nad
rzędnych. Wydaje się, że dotąd władze zwierzchnie przedsiębiorstw nie zdają sobie 
sprawy, jaki powinien być zakres analizy rynku prowadzony przez przedsiębior
stwo. Stąd też odgórny nacisk dotyczący badań rynkowych przez przedsiębiorstwa 
ma charakter prawie wyłącznie formalny. Brak zaufania i nieliczenie się z po-
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trzebą obserwacji prowadzonych przez przedsiębiorstwo dla krótkich okresów 
czasu wyraża się między innymi w tym, że nie ma ono możliwości konfrontowania 
wyników własnej analizy obrotu z danymi ogólnorynkowymi. Zarówno analizy 
opracowywane przez jednostki bezpośrednio nadrzędne, jak i dane wydziałów 
handlu rad narodowych i innych instytucji nie są na ogół udostępniane przed
siębiorstwu albo zapoznają się one z nimi w zbyt późnych terminach. 

Autor słusznie krytykuje pełne uzależnienie handlu od przemysłu w ubie
głym okresie (s. 30), podkreślając, że planowanie handlu ograniczało się do plano
wania podaży bez konfrontacji z wynikami analizy popytu. Stwierdzenie to jest 
zgodne z rzeczywistością, przy nie zaspokojeniu jednak efektywnego popytu, bada
nie jego staje się w ogóle problematyczne. W warunkach tych handel ogranicza 
się do administracyjnej formy dystrybucji przy przyjmowaniu kryteriów rozdziału 
masy towarowej niezgodnych z efektywnym popytem. 

Wiele uwag i wniosków dotyczących zarówno zmian na odcinku planowania, 
jak i zarządzania handlem, jest interesujących i czyni omawianą książkę warto
ściową pozycją z zakresu problematyki handlu wewnętrznego. Przykładowo można 
wskazać na słuszny projekt zniesienia marży rynkowej i detalicznej związanej 
z uprawnieniami instytucji, a uzależnienie wysokości marży i prawa jej pobierania 
od wielkości partii zakupu masy towarowej. Wpłynie to, zdaniem autora, na ogra
niczenie hurtu instytucjonalnego na rzecz hurtu funkcjonalnego (s. 152). 

Książka T. Sztuckiego wypełnia niewątpliwą lukę w naszej literaturze ekono
micznej dotyczącej problematyki planowania w handlu. Jest ona szczególnie przy
datna dla planistów przedsiębiorstw handlowych oraz pracowników zatrudnianych 
w organach administracji handlu. Pomimo pewnych zastrzeżeń co do niektórych 
stwierdzeń wysuniętych w pracy, wydanie jej przez Instytut Handlu Wewnętrz
nego należy ocenić bardzo pozytywnie. 

Jerzy Dietl 

Z. M i s i a s z e k , Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej, 
Warszawa 1960, IHW, ss. 146 

Praca Z. Misiaszka składa się niejako z dwóch części. Część pierwsza, do któ
rej zaliczyć można pierwsze trzy rozdziały, ma charakter teoretyczny, część druga 
natomiast, obejmująca pozostałe trzy rozdziały, zapoznaje czytelnika z wynikami 
badań empirycznych uzyskanymi przy analizie i projektowaniu typów asortymen
towych w woj. rzeszowskim, krakowskim i w mieście Krakowie. 

Autor zaczyna pracę od ustalenia pojęcia asortymentów towarowych oraz od 
scharakteryzowania ich podziału. Nie wdając się szczegółowo w polemikę z do
tychczasowymi definicjami, autor zupełnie słusznie opowiada się za określeniem 
asortymentu, jako z e s t a w u towarów. Określenie to wyraźnie sugeruje, że asor
tyment nie jest tylko luźnym i przypadkowym zbiorem towarów, lecz połącze
niem celowym i prawidłowym. Cechę tę podkreślono bardzo dobitnie i przekonu
jąco, zwracając jednocześnie uwagę, że cele i kryteria doboru towarów w danym 
asortymencie ulegają zmianie wraz ze zmianą miejsca przebywania i kompleto
wania towarów. W związku z tym odróżnić można asortymenty produkcyjne, wy
stępujące na szczeblu pojedynczego zakładu produkcyjnego i na szczeblu zbytu, 
oraz asortymenty handlowe, tworzące się na szczeblu hurtu i detalu. W każdym 
z tych ogniw asortyment towarowy spełnia inne funkcje. W dalszym ciągu pracy 
Z. Misiaszek ogranicza się wyłącznie do asortymentu powstającego w sieci deta
licznej, a więc służącego bezpośrednio wymaganiom i preferencjom nabywców. 



Przegląd piśmiennictwa 361 

Następnie omówiono pokrótce, na tle typizacji sieci detalicznej, istotę, zakres 
i rolę typizacji asortymentów oraz dokonano krytycznej oceny dotychczasowych 
rozwiązań na tym odcinku. Można zgodzić się z autorem, że niedomagania w reali
zacji opracowanych przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego wykazów asorty
mentowych miały swe źródło w tym, iż asortyment typowy miał charakter cen
tralnego nakazu administracyjnego oraz że był opracowany zbyt drobiazgowo. 
W takiej sytuacji nie było szans na ścisłe dostosowanie asortymentu sklepowego 
do miejscowych warunków miejsca i czasu, uniemożliwiona była jakakolwiek 
inicjatywa sklepów w tym względzie oraz oznaczało to zbyt daleko posuniętą inge
rencję władz centralnych w gospodarkę wewnętrzną przedsiębiorstwa. Na tym tle 
Z. Misiaszek podaje własne sugestie w zakresie pewnych ogólnych zasad, które 
powinny — jego zdaniem — obowiązywać przy opracowaniu i realizacji typowych 
asortymentów. 

Dwie z nich zasługują na specjalną uwagę. Pierwsza z nich dotyczy mecha
nizmu wcielania w życie najbardziej celowych typów asortymentów. Autor zde
cydowanie przeciwstawia się tu środkom administracyjnego przymusu, a opowiada 
się za środkami ekonomicznymi oddziałującymi pośrednio na strukturę podaży 
towarów w handlu detalicznym. Środkami tymi są przede wszystkim polityka 
marż, polityka cen i polityka płac w handlu. Zastąpienie bezpośredniego nakazu 
bodźcami ekonomicznymi jest tu chyba najbardziej pożądane. Szkoda, że problemu 
tego nie rozwinięto trochę szerzej. Można było bliżej wskazać, jak dzięki tym bodź
com można by uniknąć często jeszcze u nas występującej paradoksalnej sytuacji, 
gdzie przy dużym popycie (niska cena detaliczna) i odpowiednio do popytu rynko
wego dużej podaży w składnicach zbytu (atrakcyjna dla producentów cena fabrycz
na) podaż danego towaru w handlu detalicznym jest zupełnie niewystarczająca (za 
niska marża w stosunku do kapitało- czy pracochłonności). W takim przypadku 
nakaz niewiele zdziała, jeżeli nie będą ze sobą skorelowane wysokość marży han
dlowej z ceną fabryczną i ceną detaliczną. Oczywiście, trzeba widzieć trudności, 
jakie powstać mogą przy koordynacji tych trzech elementów, jednak wydaje się, 
że teza o konieczności „bodźcowego" oddziaływania przez państwo na faktyczną 
strukturę asortymentu w handlu jest słuszna. 

Drugą ciekawą sugestią jest, by typizacja asortymentu dotyczyła nie tylko po
jedynczych sklepów czy branż, lecz by była przede wszystkim opracowana dla 
całej sieci detalicznej obsługującej określony teren wiejski czy miejski. Chodzi 
tu o taką asortymentację typową, która by uwzględniała wzajemne zależności i po
wiązania funkcjonalne występujące pomiędzy pojedynczymi punktami sieci. 
Myśl ta powinna być rozwinięta — tym bardziej że łączy się ona już z teorią 
lokalizacji ogólnej. Opracowanie tego rodzaju wzorców w różnych wariantach 
przyczyniłoby się poważnie do rozwiązania i oceny takiego problemu, jakim jest 
określenie potrzebnej ilości i rodzajów sieci na danym terenie. 

W rozdz. III podano formalne wymagania stawiane poprawnej jakiejkolwiek 
klasyfikacji oraz uzasadniono, że celem, który musi przyświecać przy doborze kry
teriów podziału w klasyfikacji masy towarowej w detalu, jest zaspokojenie po
trzeb nabywców. Jako kryterium podziału trzeba więc przyjąć przede wszystkim 
przeznaczenie użytkowe towarów, tzn. cel i sposób ich zastosowania. Inne cechy 
podziałowe, jak surowiec, jakość towarów, pochodzenie, proces technologiczny 
mogą być uwzględnione dopiero na dalszych szczeblach podziału. Na tym tle 
Z. Misiaszek negatywnie ocenia przydatność dla potrzeb handlu detalicznego do
tychczasowych opracowań w rodzaju Wykazu statystycznego towarów, projektu 
norm opracowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny czy Jednolitego wykazu 
towarów opracowanego wstępnie przez PKPG. Jednocześnie jednak dochodzi on 
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do wniosku, że poprawna dla celów asortymentacji handlowej klasyfikacja towa
rów nie może z kolei spełnić warunku pełnej rozłączności. Na zakończenie podana 
została koncepcja klasyfikacji, która wydaje się spełniać cel, jaki autor sobie 
postawił. 

Rozdz. IV łączy w sobie elementy teorii z empiriami. Poświęcony on jest 
omówieniu najważniejszych czynników kształtujących asortyment towarowy w de
talu z punktu widzenia potrzeb konsumenta. Konkretyzacja tych potrzeb spro
wadzona została z jednej strony do odpowiedniej ilości i jakości towarów, zróżni
cowanych z punktu widzenia ich cech użytkowych i uwzględniających zarówno 
występowanie popytu na nowe dobra, jak i zanikanie zapotrzebowania na gorsze 
substytuty, z drugiej zaś strony — do stworzenia możliwie jak najwygodniejszych 
warunków zakupu. W tym miejscu jeszcze raz podkreślono funkcjonalność nie 
tylko pojedynczych punktów sprzedaży, ale i całej sieci jako integralnej całości. 

Poza więc popytem nabywców i wygodą w zakupywaniu towarów, jako czyn
nikiem podstawowym, o asortymencie towarów decydują dalsze czynniki, jak ren
towność punktów sprzedaży detalicznej, stan bazy techniczno-materialnej oraz 
właściwości fizykochemiczne towarów. 

Największa wartość tego rozdziału leży nie tylko w tym, że omówiono w nim 
werbalnie działanie powyższych czynników, ale przede wszystkim w udanej próbie 
analitycznego przedstawienia ich wpływu na przykładzie badań terenowych. Autor 
podjął szerokie badania ankietowe oraz wykorzystał zapisy dotyczące dochodów 
i wydatków na poszczególne cele, prowadzone przez byłych korespondentów Insty
tutu Ekonomiki Rolnej. Substratem badań były oczywiście również i szerokie 
materiały sprawozdawcze przedsiębiorstw i instytucji handlowych. Autor starał 
się uchwycić wielkość popytu na poszczególne towary, popyt łączny wynikający 
z komplementarności dóbr, zakupy łączne oraz częstotliwość zakupów. 

Najbardziej ciekawą próbą jest zbadanie związków między częstotliwością wy
stępowania danego towaru w sklepie (tzw. „rozrzutem" towarów) a częstotliwością 
zakupów dokonywanych przez ludność. Autor słusznie wychodzi z założenia, że 
wzajemna korelacja tych wielkości może być dobrą miarą dogodności zakupów 
stworzonych przez aparat handlowy. Stosując metodę najmniejszych kwadratów, 
Z. Misiaszek oblicza teoretyczne ilości punktów sprzedaży odpowiadające często
tliwości zakupów towarów — z osobna przez ludność wiejską i ludność miejską. 
Nie podaje wprawdzie współczynników korelacji, ale analiza uzyskanych wyni
ków jest niezmiernie interesująca i poznawczo pogłębiona. W odniesieniu do wa
runków wiejskich ujawniono trzy stopnie częstotliwości zakupów: a) wysoka czę
stotliwość zamyka się w zakupach czynionych w granicach od 0,1 do 1,0 razy 
w miesiącu (co 3 dni — co 4 tygodnie), b) średnia częstotliwość zamyka się odpo
wiednio w granicach co 2 miesiące do co 4 miesiące, c) niska częstotliwość — 
w granicach co 5 miesięcy do 1 roku. Z toku dalszej analizy wynika, że ilość 
punktów sprzedaży wzrasta niemal wprost proporcjonalnie do ilości zakupów do
konywanych w obrębie poszczególnych grup częstotliwości nabywania towarów. 
Wynik ten Z. Misiaszek interpretuje dwojako: rozrzut towarów w badanej sieci 
zapewnia nabywcom pewne minimum wygody w nabywaniu towarów, z drugiej 
jednak strony — częstotliwość zakupów może być traktowana jako funkcja roz
rzutu towarów mierzonego ilością punktów sprzedaży. Uzyskany wynik może więc 
być interpretowany również jako wyraz sytuacji przymusowej nabywcy, w jakiej 
znajduje się on wobec zastanego rozrzutu towarów i do jakiej musi się częstotli
wością swoich zakupów dostosować. Z. Misiaszek podaje jednocześnie sugestie 
w zakresie dalszych badań, które by należało przeprowadzić, by upewnić się, 
kiedy tego rodzaju sytuacja przymusowa przestaje istnieć. W każdym razie prze-
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prowadzone badania mają nie tylko walor poznawczy w odniesieniu do badanych 
terenów, ale również duże znaczenie metodologiczne. Badania takie nie były 
jeszcze w Polsce prowadzone, a zasługą autora jest pokazanie pełnej przydat
ności metody wyrównywania szeregów do tego rodzaju badań. Przyjęty sposób 
badań pozwala na 'zindywidualizowanie asortymentów wzorcowych, a o to prze
cież najbardziej chodzi w projektowaniu wzorców. 

W dalszym ciągu rozdziału przedstawiono próbę szacunku wielkości i struk
tury popytu ludności z punktu widzenia celów pracy, przeanalizowano kształto
wanie się sprzedaży, marży i kosztów w 551 wiejskich punktach detalicznych. Na 
tym tle ustalono na podstawie tablic korelacyjnych minimalną wielkość obrotów 
zapewniających w danych warunkach rentowność sklepów poszczególnych branż. 
Wreszcie omówiono bliżej i konkretniej pozostałe czynniki, a więc stan bazy tech
niczno-materialnej i właściwości fizyko-chemiczne towarów. 

W rozdz. V i VI. J. Misiaszek wykorzystuje praktycznie wszystkie dotych
czasowe swoje wyniki nad badaniem wpływu podstawowych czynników na asor-
tymentację towarów i opracowuje projekt typów asortymentowych dla handlu 
wiejskiego i miejskiego. Tego rodzaju typizacja asortymentów z punktu widzenia 
zastosowanej metody jest na wskroś oryginalna i jeżeli nawet można jej zarzucić 
pewne upraszczające założenia, to i tak trzeba ją ocenić bardzo wysoko. 

Praca Z. Misiaszka zasługuje na uwagę ze względu na to, że odznacza się tak 
rzadko spotykaną zaletą łączenia w sobie rzetelnej treści teoretycznej z sumien
nym i koncepcyjnie opracowanym materiałem empirycznym. 

Zbigniew Gługiewicz 

Prace badawcze Instytutu Gospodarki Regionalnej, z. 4, Poznań 1961, 
ss. 184 

Omawiany zeszyt składa się z dwóch części: artykułowej i źródłowej. W pierw
szej z nich zamieszczono cztery artykuły, opracowane w dużej mierze przy za
stosowaniu metod statystycznych. W drugiej części znajdują się materiały sta
tystyczne. 

We wstępnym artykule, pt. Geneza współczesnej struktury przestrzennej prze
mysłu woj. poznańskiego. B. G r u c h m a n n zajmuje się zagadnieniami lokali
zacji wielkopolskiego przemysłu. Autor omawia kolejno przyczyny zahamowania 
rozwoju dawnego przemysłu wielkopolskiego w drugiej i trzeciej ćwierci ubiegłego 
stulecia, czynniki kształtujące w tym samym okresie rozwój nowego, kapitalisty
cznego przemysłu oraz charakterystyczne cechy przestrzennego rozwoju tego prze
mysłu w latach 1882—1907. 

Zdaniem autora, istniały cztery najbardziej ogólne przyczyny zahamowania 
albo upadku dawnego przemysłu: integracja gospodarki Poznańskiego z gospo
darką Niemiec, rozbudowa połączeń kolejowych, zbyt wolny wzrost rynku lokal
nego oraz stopniowe odgradzanie Poznańskiego od rynków wschodnich (s. 8). 
Autor oparł swój sąd na dostępnej literaturze naukowej przedmiotu. Tutaj trzeba 
zdać sobie sprawę ze stanu badań nad rozwojem gospodarczym Wielkopolski 
w XIX w. Literatura, którą autor przytacza, jedyna w tym przedmiocie, zawiera 
ledwie pierwsze przybliżenie do zagadnienia. W odniesieniu do rynku lokalnego 
istnieje w niej wiele niedomówień. Rynek ten związany był ściśle z uwłaszczeniem 
i przebudową ustroju agrarnego. Sprostować należy tu informację o powolnym 
na początku i coraz szybszym w dalszej fazie przebiegu uwłaszczenia. Poczynając 
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od 1828 r.. odkąd dane o uwłaszczeniu zasługują na miano wiarygodnych, tempo 
uwłaszczenia stale malało, na co wskazują odpowiednie indeksy. Do 1828 r. nadana 
na własność 14% ogółu gospodarstw podlegających akcji uwłaszczeniowej, a do 
1840 r. 90%. Pozostałe zaś 10% nadano w ciągu następnych 25 lat. 

Fakt, że spory odłam chłopów w następstwie akcji uwłaszczeniowej znalazł 
się bez ziemi, wcale nie przyczynił się do zwężenia ograniczonego rynku zbytu 
przemysłu wielkopolskiego, jakby to wynikało z dostępnej literatury (s. 9). Ry
nek ten przed uwłaszczeniem miał niewielkie znaczenie, a chłopi, którzy póź
niej zostali wywłaszczeni, zgłaszali minimalne zapotrzebowanie na artykuły po
chodzenia przemysłowego. Przełom stanowiło . dopiero zniesienie pańszczyzny, 
uwłaszczenie jednych chłopów, a wywłaszczenie innych. Wskutek tego gospodar
stwa folwarczne i częściowo chłopskie coraz szybciej z naturalnych stawały się 
nakładowymi. Zostawszy najemnikami, wywłaszczeni chłopi zakupywali więcej 
niż poprzednio artykułów konsumpcyjnych pochodzenia rolniczego i przemy
słowego. 

Wnioski o zahamowaniu przemysłu autor wyciągał śledząc rozwój zatrudnienia 
w przemyśle w latach 1848—1875. Trzeba mieć tu na uwadze, że urzędowe dane 
statystyczne z tych lat są na ogół nieporównywalne. 

Na podstawie rzadkiej w tym przedmiocie literatury autor stwierdził general
nie, że te same przyczyny, które spowodowały zahamowanie dawnego przemysłu, 
niosły w zarodku przesłanki do poprawy sytuacji. Jest to teza bardzo śmiała 
i warta dyskusji. Bez wątpienia rozbudowa linii kolejowych miała dodatnie zna
czenie dla rozwoju nowoczesnego przemysłu rolno-przetwórczego, ale równo
cześnie ułatwiała Niemcom walkę konkurencyjną z wielkopolskim, nowoczesnym 
przemysłem metalowym, elektrycznym, chemicznym i tekstylnym. Prawdą jest, że 
integracja gospodarcza przyczyniła się do postępu technicznego w rolnictwie wiel
kopolskim w tym sensie, że z Niemiec napływały ulepszone narzędzia i maszyny. 
Trzeba jednak pamiętać, że do lat siedemdziesiątych wpływ ten był minimalny. 
Aż do trzeciej ćwierci XIX stulecia stosunkowo silne były wpływy francuskie 
i angielskie, być może, że równoważyły się one z niemieckimi. Przejście do kapita
listycznego sposobu gospodarowania na wsi i rozwój lokalnego rynku było bodajże 
najważniejszym z dodatnich czynników. Natomiast ograniczenia na rynkach 
wschodnich wpływały ujemnie na rozwój nowoczesnego przemysłu, tak jak to 
miało miejsce w odniesieniu do przemysłu dawnego. 

Słusznie zwrócił autor uwagę na dalsze czynniki rozwoju przemysłu wielko
polskiego, jak wzrost produkcyjności rolnictwa, rozwój demograficzny i podaż 
taniej siły roboczej, pracę organiczną Wielkopolan i politykę ekonomiczną zaborcy. 

Dalsze rozważania autor poświęcił charakterystycznym cechom rozmieszczenia 
nowoczesnego przemysłu. Tutaj nie spotykamy się już z wnioskami opartymi na 
niedostatecznej dla omawianego przedmiotu literaturze, lecz z własnym bada
niem autora: Po mistrzowsku opanowuje on obszerny materiał statystyczny ze 
spisów z 1882 i 1907. Stosuje nowoczesne środki analizy, posługuje się między 
innymi kartogramami, wskaźnikami lokalizacji Florenca i wskaźnikami dywer
syfikacji. W rezultacie autor doprowadza swe rozważania do syntezy. Stwierdza 
on, że struktura (przemysłu wielkopolskiego na przełomie XIX i XX w. odznacza 
się dużym rozproszeniem, nie ulegającym większym zmianom w latach 1882— 
1907. Specyfika tej struktury wynikała ze szczególnego układu gałęziowego, ukształ
towanego pod wpływem procesów adaptacyjnych do gospodarki niemieckiej. 
Wachlarz gałęziowy przemysłu w poszczególnych częściach Wielkopolski był 
bardzo ograniczony. Na tle niskiego stopnia uprzemysłowienia większości powia
tów dodatnio wyróżniał się przemysł m. Poznania. 
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Zagadnienie lokalizacji przemysłu stanowi główny przedmiot badań B. Gruch-
manna. W przedstawionym opracowaniu mamy dobrą próbę wykorzystywania 
danych o przeszłości dla teraźniejszości oraz umiejętnego śledzenia rozwoju 
przemysłu w długich okresach czasu. Badaniem swym nad genezą nowoczesnego 
przemysłu autor dał więc solidną podstawę dla dalszych studiów nad współczes
nym uprzemysłowieniem Wielkopolski. 

Zagadnieniom przemysłu poświęcone jest drugie obszerne opracowanie, 
K. E c h a r d t a , pt. Zatrudnienie w przemyśle woj. poznańskiego w latach 1939— 
1959. Przy pomocy szeregu tablic uwzględniających podział na powiaty, autor 
dokonał przeglądu wskaźników struktury dynamiki oraz natężenia zatrudnionych 
na 100 km2 i na 1000 mieszkańców dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Nasu
wają się tutaj dwie uwagi. Autor słusznie podniósł problem porównywalności 
danych w czasie, lecz przytoczył tylko jeden przykład tej nieporównywalności, 
a mianowicie różny sposób zaliczania osób zatrudnionych w przemyśle chemicz
nym i budowlanym przy wydobyciu materiałów, w latach 1939 i 1945 oraz 1957 
i 1959 (s. 43—44). Nie wiemy, czy chodzi tu o jedyny przypadek nieporówny
walności, czy o jeden przykład, jak sugeruje autor, spośród wielu przyczyn nie
porównywalności. W tej drugiej sytuacji, aby z tablic można było w pełni korzy
stać, należałoby przytoczyć wszystkie przyczyny. Autor słusznie wskazał, chociaż 
ogólnikowo, na sposób usunięcia nieporównywalności w przytoczonym uprzednio 
przykładzie. Należałaby to samo uczynić, jeżeli było więcej (przyczyn nieporówny
walności. 

Przy badaniu dynamiki zatrudnienia można było zrezygnować z przyjmowania 
1945 r. za podstawę indeksu oraz z indeksu obliczonego dla 1945 r. Rok ten był na 
wskroś nietypowy. Tablice opracowane przez autora, niewątpliwie pożyteczne, 
zyskałyby na wartości, gdyby obok wskaźników lub zamiast niektórych wskaźni
ków podane zostały dane źródłowe w wielkościach absolutnych. 

Na dobro autora można zapisać szczegółowe wyjaśnienia co do zakresu po
szczególnych gałęzi przemysłu, staranną dokumentację i jednolitość w opraco
waniu materiałów statystycznych. 

W następnym opracowaniu, pt. Rozwój produkcji zbożowej w Poznańskiem 
w latach 1950/51—1959/60, A. S z p a d e r s k i zastanawia się nad zbyt małym 
przyrostem produkcji zbożowej, nie wystarczającym do zrównoważenia bilansu 
zbożowego woj poznańskiego. Za materiał źródłowy posłużyły tutaj wyniki co
rocznych spisów powierzchni zasianej i szacunku plonów. Dostrzegając niekom
pletność i błędy w materiałach spisowych autor poszukuje sposobów ich skory
gowania. Badania kontrolne GUS nie zadowalają go z powodu zbyt małej zbioro
wości próbnej (s. 100). Warto by wykazać, że zbiorowości próbne przy pomiarach 
kontrolnych nie wystarczają dla woj. poznańskiego — opinia Wydziału Rolnictwa 
Prezydium WRN tutaj nie jest dostateczna. Podobnie należałoby wyjaśnić, jak 
dokonano innego szacunku, z którego autor skorzystał, zalecając podwyższyć dane 
spisowe. Autor przyjął, nie komentując, wyniki szacunku plonów. Trzeba tu 
zauważyć, że pod względem metodycznym i techniki badania szacunki te pozo
stawiają wiele do życzenia. 

Dane o areale zasiewów, plonach i zbiorach za lata 1950—1959 i 1957—1959 
autor analizował dokonując aproksymacji do teoretycznej funkcji prostoliniowej. 
Dla areału ogółu zbóż, w tym dla żyta, pszenicy i owsa autor otrzymał w oby
dwóch okresach trend malejący, a dla jęczmienia i mieszanek zbożowych — ros
nący. Za lata 1952—1959 trend rosnący wykazywały areały ziemniaków, a male
jący — buraków cukrowych. W tych samych okresach trend plonów wzrastał dla 
zbóż i ziemniaków, a spadał dla buraków cukrowych. W końcu trendy zbiorów 
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były wzrastające dla wymienionych upraw, z wyjątkiem pszenicy i buraków 
cukrowych. Ostatecznie ogólny wzrost zbioru zbóż odbywa się dzięki stałemu wzro
stowi plonów, który jest jednak zbyt powolny, by wydatnie zrekompensować uby
tek areału upraw — z jednej strony, i doprowadzić do silnego wzrostu produkcji 
zbóż — z drugiej. Należy zauważyć, że wzrost zbiorów dzięki podniesieniu plonów 
nawet przy zmniejszającym się areale zasiewów, zgodnie z informacją FAO, jest 
charakterystyczną cechą wielu krajów ekonomicznie rozwiniętych (The State of 
Food and Agriculture 1960, Rome 1960. FAO, s. 4). 

Autor omówił jeszcze szereg ważnych szczegółowych czynników, które wpły
nęły na omówione wyżej tendencje. Dzięki wykorzystaniu materiałów źródłowych 
z pierwszej ręki oraz zastosowaniu rachunku korelacyjnego i trendów artykułów, 
stanowi wartościowy wkład do analizy gospodarki w regionie poznańskim. 

W ostatnim opracowaniu, pt. Wpływ ważniejszych czynników ekonomicznych 
na kształtowanie się zakupów artykułów żywnościowych w sklepach wiejskich na 
przykładzie woj. poznańskiego, J. K r a m e r o w a porusza problem dużej wagi dla 
zaopatrzenia wsi. Autorka rozpatruje go w dwóch etapach. W pierwszym usiłuje 
poznać faktyczne rozmieszczenie i dynamikę obrotów artykułami żywnościowymi 
w regionie od 1953 do 1959 r. W drugim zaś etapie ustala stopień zależności po
między kształtowaniem się obrotów a głównymi czynnikami określającymi wiel
kość tych obrotów. Artykuł został oparty na obszernym materiale statystycznym. 
Przy jego opracowaniu posługiwano się środkami analizy statystycznej, zwłaszcza 
rachunkiem korelacyjnym. 

Na wstępie autorka omawia znaczenie prawidłowego zaopatrzenia ludności 
wiejskiej w żywność dla całej gospodarki żywnościowej. Zauważa przy tym, „że 
zakupy żywności dokonywane przez ludność wiejską w mieście i przez mieszkań
ców miast w wiejskich sklepach, w skali jednego regionu, równoważą się" (s. 127). 
Niestety, w naszych opracowaniach statystycznych i literaturze naukowej brak 
dostatecznych podstaw dla uprawdopodobnienia takiego stanu rzeczy. Wydaje 
się, że w naszych warunkach zakupy ludności wiejskiej w miastach zawsze prze
ważały nad zakupem ludności miejskiej w sklepach wiejskich. Pomijając szereg 
innych aspektów tego zagadnienia, można też wysunąć hipotezę, że przewaga za
kupów ludności wiejskiej w miastach wzrasta w miarę narastania różnicy między 
ludnością wiejską a ludnością w zawodzie głównym rolniczą. Trudność udokumen
towania wspomnianego założenia nie podważa dalszych ustaleń autorki, zwęża 
jednak możliwości ich uogólnienia. 

Porównując wskaźniki s truktury przestrzennej obrotów i rozmieszczenia lud
ności autorka stwierdza ich zgodność w ogólnym zarysie. Wskazywałoby to, że 
liczba ludności determinuje rejonizację obrotów żywnością. Z kolei w drodze 
wnikliwych porównań podkreślono szereg zróżnicowań w rozmieszczaniu obrotów. 
Pozwalają one dostrzec kilka czynników, co do których autorka wysuwa hipotezę 
oddziaływania na zróżnicowanie obrotu. Są to: wielkość podaży, ceny, gęstość 
sieci sklepów i dochody ludności. Autorka zdaje sobie sprawę z kierunku wpływu 
tych indywidualnych czynników, z tego, że ich wpływy krzyżują się wzajemnie 
znoszą. W związku z tym widzi potrzebę znalezienia czynnika syntetycznego lub 
pośredniego. Za taki czynnik przyjęła wielkość gospodarstw. 

W drugim etapie autorka podejmuje się misternej roboty znalezienia związ
ków między tymi czynnikami i ustalenia stopnia ścisłości tych związków. Obli
czone współczynniki korelacji kolejnościowej okazały się niskie. Autorka słusznie 
przyjęła, że jedną z przyczyn była niejednolitość regionu. Podział na rejony inten
sywności pozwolił jej uzyskać znacznie wyższe współczynniki korelacji pomiędzy 
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udziałem poszczególnych grup powierzchniowych gospodarstw w ogólnej liczbie 
gospodarstw a względnym spożyciem artykułów żywnościowych. 

To, co autorka przedstawiła, stanowi ważne przybliżenia do rozwiązania pro
blemu. Warto by wskazać na możliwości dalszej analizy związków między wy
odrębnionymi czynnikami a spożyciem rynkowym. 

Autorka uzyskała następujące współczynniki korelacji rang między wskaźni
kami rozmieszczenia ludności zawodowo czynnej w rolnictwie według powiatów 
oraz: 

zakupami żywności +0,022 
ilością zakupionych artykułów zbożowych —0,100 
ilością zakupionych artykułów mięsnych +0,148 

Tu trzeba jednak pamiętać, że ludność zawodowa czynna w rolnictwie jest 
wysoce niejednorodna pod względem zaopatrywania się w żywność na rynku. 
Osoby prowadzące gospodarstwa na rachunek własny oraz pomagający im człon
kowie rodziny na ogół tylko uzupełniają swe zaopatrzenie na rynku; natomiast 
ludność zawodowo czynna, nie pracująca na rachunek własny, zaopatruje się nie
omal w całości na rynku. Potraktowanie tych kategorii ludności jako dwóch róż
nych zmiennych w rachunku korelacyjnym dałoby niewątpliwie wysoce zróżni
cowane współczynniki, przypuszczalnie znacznie wyższe co do względnej wartości 
od tych, które uzyskała autorka. Prawdopodobnie zachodzą takie różnice w zaku
pach żywności przez ludność rolniczą w miejscowościach większych i mniejszych 
oraz w miejscowościach więcej i mniej oddalonych od miast. Odpowiednio szcze
gółowe dane o ludności można by uzyskać metodą reprezentacyjną oraz ze spisu 
z 1960 r. 

Autorka uzyskała dobre rezultaty w swych badaniach, przyjmując jako po
średni i syntetyczny czynnik strukturę powierzchniową gospodarstw. Pomiędzy 
udziałem większych co do obszaru gospodarstw a zakupami żywności stwierdzona 
została dość wysoka korelacja. Za syntetyczny czynnik można by również przyjąć 
stopień koncentracji ziemi w powiatach i rejonach, wyrażony stosunkiem koncen
tracji Lorenca. Czynnikiem tym objąć można by również gospodarstwa uspołe
cznione. Im podział ziemi w stosunku do liczby gospodarstw jest bardziej wyrów
nany, tym stosunek koncentracji jest mniejszy. Jeżeli zaś w określonej jednostce 
terytorialnej współistnieją gospodarstwa wielkie i drobne, to stosunek koncen
tracji jest wysoki. W ten sposób stosunek koncentracji staje się mierzalnym symp
tomem współistnienia jednostek gospodarczych dostarczających wysokich i małych 
dochodów oraz współistnienia ludności rolniczej prowadzącej wraz z pomagają
cymi członkami rodzin duże gospodarstwa na rachunek własny i partycypującej 
wysoce w dochodzie — z jednej strony — oraz ludności prowadzącej na rachunek 
własny drobne gospodarstwa i ludności pracującej w dużych gospodarstwach za 
umownym wynagrodzeniem — z drugiej strony. Wiadomo, że te krańcowe kate
gorie gospodarstw i ludności mają duże udziały w zakupach żywności. Stosunki 
koncentracji i zakupy żywności można by więc wykorzystać jako zmienne do 
rachunku korelacyjnego i tą drogą dokonać próby wyodrębnienia nowego, synte
tycznego czynnika. Oczywiście, w poszukiwaniu syntetycznego czynnika autorka 
ma jeszcze do dyspozycji korelację cząstkową różnych rzędów i korelację wielo
raką. 

Reasumując trzeba stwierdzić, że autorka podjęła się opracowania problemu 
niezmiernie złożonego. Wnikliwość w ocenie dostępnego materiału statystycznego, 
właściwy dobór środków analizy, konsekwencja w interpretacji wyników pozwo
liły autorce zaprezentować wartościowe opracowanie. 
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* 
Druga część omawianego zeszytu prac Instytutu Gospodarki Regionalnej za

wiera kilkanaście źródłowych tablic statystycznych. Dotyczą one zatrudnienia 
w przemyśle i rzemiośle woj. poznańskiego w latach 1882—1957, produkcji zbożo
wej w latach 1950/51—1959/60, zaopatrzenia wsi w podstawowe artykuły żywno
ściowe w latach 1953—4959 oraz przemiału zbóż w młynach gospodarczych woj. 
poznańskiego w latach 1955—1959. Uzupełniają więc one artykuły cennym mate
riałem statystycznym. 

Omawiany zeszyt należy do wartościowego wydawnictwa seryjnego, redago
wanego przez prof. S. K r u s z c z y ń s k i e g o . Zarówno artykuły, jak i część 
źródłowa dostarcza szczegółowych materiałów statystycznych, dotychczas nie opu
blikowanych. Dzięki temu z pracy może skorzystać szeroki krąg praktyków. Z roz
wiązaniami metodycznymi i uogólnieniami części artykułowej może zapoznać się 
także odbiorca zagraniczny, znajdując zwięzłe streszczenia w języku angielskim 
i rosyjskim. W zestawieniu tematycznym zeszytu zaakcentowana została komplek-
sowość opracowań w Instytucie. Fakt, że zeszyt 'poświęcono problematyce przemysłu 
i rolnictwa wielkopolskiego, jest wymownym świadectwem tego, że w Instytucie 
rzeczywiście trzyma się rękę na pulsie gospodarki regionu. 

Stanisław Borowski 

O m e t o d y c e b a d a ń s t o p y ż y c i o w e j 

Popularyzacja (pojęcia „stopa życiowa" — i to popularyzacja w najbardziej do
kładnym sensie tego słowa — stworzyła trudności w porozumiewaniu się na ten 
temat: najzupełniej dowolne znaczenia, jakie nadaje się pojęciu stopy życiowej, są 
niemałą przeszkodą w ustaleniu jego ścisłego zakresu. Mimo iż wolelibyśmy nie 
przydawać zbyt wielkiej wagi problemom terminologicznym, nie możemy jednak 
całkowicie od nich abstrahować, chcąc porozumieć się z czytelnikiem. 

Wydaje się, że język polski pozwala na postawienie znaku równości między 
pojęciami „poziom życiowy" i „stopa życiowa". Czy wolno jednak uczynić to rów
nież w odniesieniu do tytułu i zawartości radzieckiej książki, którą zamierza się 
recenzować? 1. Jeden z jej autorów i zarazem redaktor całości — prof. I. Pisariew — 
zastanawia się we wstępnych rozważaniach 2 nad zalecanymi przez komitet eksper
tów ONZ pojęciami „ L e v e l of l i v i n g " (faktyczne warunki bytowe w przeci
wieństwie do dążeń i idei) oraz „ s t a n d a r d of l i v i n g " (warunki bytowe, które 
społeczeństwo stara się osiągnąć i które mu się sprawiedliwie należą), krytykując 
słusznie niejasność i nieprecyzyjność tego drugiego pojęcia. Dochodzi on do wniosku, 
który chętnie akceptujemy, że — szczególnie w warunkach socjalizmu — należy 
mówić o faktycznym lub perspektywicznym (planowym) poziomie życiowym (czy 
też stopie życiowej, poziomie bytowania, warunkach bytu itd.). Wystarczy więc 
jedno pojęcie rozumiane dynamicznie, a jego treść i zakres łatwiej ustalić według 
kryteriów fenomenologii niż semantyki. 

Tak więc definicja będzie tylko ogólną ramą i punktem wyjścia dla szcze
gółowego omówienia problemu. Pisarjew przyjmuje, że w warunkach gospodarki 
socjalistycznej poziom życia oznacza „stopień dobrobytu materialnego i rozwoju 

1 Mietodołogiczeskije woprosy izuczenija urownia żizni trudiaszczichsia pod red. prof. 
I. J. P i s a r i e w a , Moskwa 1959, ss. 260, Nauczno-Issledowatielskij Institut Truda Gosudar-
stwiennogo Komitieta Sowieta Ministrow SSSR po woprosam truda i zarabotnoj płaty. 

2 Ibidem, s. 24—25. 



Przegląd piśmiennictwa 369 

kulturalnego ludzi pracy"3 . Dla sprecyzowania zakresu pojęcia pozwólmy sobie 
przytoczyć określenie stworzone w Czechosłowacji, gdzie prace nad metodyką badań 
stopy życiowej są bardzo zaawansowane: „Stopa życiowa oznacza bezwzględny po
ziom ogółu określonych warunków życiowych ludności na danym stopniu rozwoju 
sił wytwórczych i stosunków produkcji; zaliczamy tutaj bezwzględny poziom 
i strukturę potrzebnych do życia środków przeznaczonych na zaspokojenie material
nych i duchowych potrzeb społeczeństwa (wielkość, struktura i jakościowy poziom 
spożycia), poziom wykształcenia, kultury i stanu zdrowotnego społeczeństwa, formy 
zaspokajania potrzeb, warunki pracy, strukturę wykorzystania czasu przez społe
czeństwo, a także zróżnicowanie wszystkich tych warunków bytowania w zależ
ności od sposobu i form podziału" 4. 

Określenie to — całkowicie zgodne z duchem definicji Pisariewa — znakomicie 
rozszerza obraz stopy życiowej, zarysowując jej konkretną problematykę. 

Na tym tle możemy przejść do sformułowania warunków i czynników determi
nujących stopę życiową. Podstawą jej kształtowania i zarazem jej gwarantem jest 
ustrój kierowany przez partię klasy robotniczej i państwo socjalistyczne. Głównymi 
czynnikami ekonomicznymi, określającymi poziom warunków bytu, są: wydajność 
pracy społecznej, od której zależy wielkość produktu społecznego i dochodu naro
dowego, a następnie — majątek narodowy. Wielkość dochodu narodowego, a na j 
bardziej bezpośrednio — jego części przeznaczonej na spożycie (funduszu spożycia), 
określa w decydującej mierze stopień warunków bytu, który się osiąga. 

Bardzo istotne jest wskazanie, że na pełny dochód rodziny składa się nie tylko 
dochód bezpośredni (płace zarobkowe, inne zarobki, renty, stypendia, przychody 
z własnych gospodarstw pomocniczych itd.), ale również bezpłatne i częściowo od
płatne usługi świadczone przez państwo, przedsiębiorstwa i związki zawodowe 
w zakresie szkolnictwa, ochrony zdrowia, wczasów, mieszkania, ochrony pracy, 
higieny społecznej itd.5. 

W dotychczasowych pracach z reguły nie wykraczano poza ocenę spożycia 
indywidualnego opartego na bezpośrednich dochodach rodzin i jednostek. Dla 
warunków socjalistycznych, w których pewna część potrzeb ludności pokrywana 
jest z funduszu spożycia społecznego (którego tempo wzrostu jest nawet szybsze 
od tempa wzrostu dochodów indywidualnych), konieczne jest rozszerzenie pola 
badań. Omawiana praca stanowi właśnie próbę sprecyzowania metodyki badań nie 
tylko na odcinku spożycia indywidualnego, ale również innych elementów składo
wych stopy życiowej. 

Trudno tu mówić o konsekwentnym i pełnym systemie metodyki badań wszyst
kich warunków bytu ludności. Książka nie stanowi jednolitej całości, lecz zbiór 
prac i artykułów, o różnym stopniu pogłębienia i o poważnie zróżnicowanym cha
rakterze. 

Na pierwszą część pracy składa się sześć rozdziałów czy artykułów. W pierw
szym z nich I. Pisariew rozpatruje ogólne zagadnienia badań stopy życiowej lud
ności pracującej. Na tle ogólnych rozważań, w których stara się wykazać różnicę 
warunków bytu ludności w zależności od charakteru ustroju i scharakteryzować 
czynniki określające poziom życia, daje ogólne wskazówki metodyczne. Sprowa-

3 Ibidem, s. 5. Ściśle biorąc, mówi o n o „osiągniętym" stopniu dobrobytu itd. Ponieważ 
jednak dalej dynamizuje pojęcie poziomu życiowego, co wydaje się słuszną autopoprawką, 
pozwalamy sobie pominąć to ograniczenie. 

4 M. K o h o u t e k , K problematice životní úrovně jako ekonomické kategorie, „Politická 
Ekonomie" 1960, nr 3, s. 214. 

5 Mietodołogiczeskije woprosy ..., op. cit., s. 9—16. 

24 Ruch Prawniczy 
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dzają się one do wskazania potrzeby badania dochodów bezpośrednich i pośrednich 
w oparciu o takie źródła informacji statystycznej, jak stałe badania budżetów 
gospodarstw domowych, spisy ludności i specjalne, reprezentacyjne badania ankie
towe wybranych rodzin. Zdaniem autora, badania powinny być prowadzone od
rębnie dla klasy robotniczej i dla chłopstwa kołchozowego, a wewnątrz tych klas — 
z podziałem rodzin na grupy według różnych poziomów dochodu. 

Już w tym rozdziale autor zajmuje się wskaźnikami stopy życiowej poszcze
gólnych grup rodzin i wskaźnikami dochodów na jednego członka rodziny. Jednak 
dopiero w rozdziale drugim szerzej naświetla metodologiczne zagadnienia obliczania 
wskaźników charakteryzujących dynamikę stopy życiowej ludzi pracy w ZSRR. 
Z rozdziału tego wynika, że decydujący w tym zakresie jest wskaźnik płacy realnej. 
Nie negując słuszności takiego postawienia sprawy, musimy jednak zwrócić uwagę, 
że wobec stwierdzenia zasadniczej odmienności warunków bytu społeczeństwa socja
listycznego, należało zdecydowanie większą wagę nadać dochodom pośrednim, które 
tak akcentowano w pierwszym rozdziale pracy. Tymczasem problem dochodów 
indywidualinych (bezpośrednich) omawiany jest w trzech rozdziałach, kiedy docho
dom uzupełniającym (pośrednim) poświęcono tylko jeden rozdział traktujący o spra
wie dość szkicowo, Rozumiemy zresztą trudności autora i redaktora w nadaniu 
odpowiedniej wagi tej nowej i nie rozpoznanej gałęzi problematyki badawczej. 

Cały drugi rozdział pracy poświęcony jest krytyce dotychczasowych sposobów 
obliczania wskaźników płacy realnej oraz pozytywnym propozycjom w tym wzglę
dzie. Przede wszystkim zwraca się uwagę na konieczność zróżnicowania koszyków 
dóbr nabywanych przez różne zawodowe, dochodowe i regionalne grupy ludności 
o różnej dynamice wzrostu dochodów, od czego zależy prawidłowe obliczenie 
indeksów cen. Indeksy cen detalicznych — jeżeli mają być bardziej precyzyjne 
i zbliżone do rzeczywistości — powinny być konstruowane nie tylko na zasadzie 
cen detalu uspołecznionego, ale powinny również uwzględniać, z właściwymi wa
gami, ceny usług płatnych i ceny na rynkach kołchozowych. Wreszcie, nadzwyczaj 
słuszne są uwagi na temat długookresowego (1940—1956), wskaźnika dynamiki płac 
realnych, który nie uwzględnia tak zasadniczych zmian, jak spowodowane skutkami 
wojny zmniejszenie liczby pracujących członków rodzin, czy przesunięcia w skła
dzie społecznym ludności pracującej, szczególnie zaś dopływ ludności wiejskiej do 
szeregów klasy robotnicznej. 

Natomiast negatywnie musimy ocenić zupełnie niewłaściwy, a poza tym niejasny 
i skomplikowany sposób obliczania udziału ludności wiejskiej w obrocie towa
rowym 6. 

Dodatkiem do tego rozdziału pracy jest obszerna krytyka wzoru na indeks 
cen, sformułowanego przez M. Ejdelmana, który Pisariew ocenia jako błędny, połą
czona z propozycją formuły prawidłowej, która uwzględniłaby zmianę struktury 
obrotów na rynku uspołecznionym i kołchozowym oraz zmiany udziału obrotów 
na obu rynkach w całości obrotów. 

Problematykę rozwiniętą przez Pisariewa kontynuuje szczegółowo A. K a r a -
p e t i a n w kolejnym rozdziale, poświęconym metodyce i technice ustalania z na j 
większą dokładnością wskaźników dynamiki dochodów realnych ludności. Autor 
dowodzi konieczności i podaje metodę uwzględniania zmian liczby osób pracują
cych w rodzinie, dochodów ubocznych — poza płacami — i właściwego grupowa
nia rodzin według wysokości dochodów, w celu jak najdokładniejszego ustalenia 

6 I b i d e m , s. 34—36. 
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dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Wskazano również i uzasad
niono różnicę między indeksem dochodów realnych a indeksem płacy realnej. 

Szczególnie dużo miejsca poświęcił autor rozważeniu problemu grupowania 
rodzin według wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, 
etapom skonstruowania krzywej podziału rodzin według tego kryterium oraz staty
stycznej technice postępowania. 

W osobnym punkcie omawia autor drogi zwiększania dochodów realnych (pod
wyżkę płac nominalnych, obniżkę cen, pomoc państwa) oraz efektywność poszcze
gólnych środków, z punktu widzenia pomocy dla rodzin słabo uposażonych. Dla głów
nego wywodu jest to zagadnienie nieco marginesowe co do meritum i sposobu ujęcia. 

Problematykę płac realnych w ZSRR kontynuuje w następnym rozdziale S. F i -
g u r n o w , niestety, w sposób mniej udatny od poprzedników. Jego artykuł różni 
się zasadniczo charakterem od poprzednich, bardzo rzeczowych prac. Tylko miej
scami zatrąca o metodykę, rozpatrując różnicę między płacą realną a dochodem 
realnym, korygując błędy Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej i podręcznika ekonomii 
w tym zakresie7 . Poza tym uprawia publicystykę nie najwyższego lotu, czyniąc 
powierzchowne zestawienia wskaźników mających obrazować wzrost płac realnych 
w ZSRR, wobec ich spadku w krajach kapitalistycznych. Prymitywne stosowanie 
oderwanych wskaźników zmian cen bynajmniej nie uwierzytelnia tej słusznej tezy. 
Najciekawszą częścią artykułu jest przedstawienie warunków i charakterystyka 
dróg zwiększania płac realnych: wzrost płac najniżej uposażonych, wzrost płac 
w miarę wzrostu wydajności pracy (przy zmniejszeniu akcji obniżek cen), ogra
niczenie subskrypcji pożyczek państwowych, stopniowe znoszenie podatków płaco
nych przez ludność pracującą, zwiększanie produkcji dóbr konsumpcyjnych. 

Piąty rozdział tej części dotyczy uzupełniających dochodów ludzi pracy. Jest to 
pierwsza chyba szerzej opublikowana próba uporządkowania problemu dodatko
wych świadczeń państwa socjalistycznego dla jednostek, z funduszu spożycia spo
łecznego (zbiorowego). Autor — P. M a s ł o w — zajął się systematyzowaniem tych 
świadczeń, nie doprowadził jednak rzeczy do końca, tak że otrzymaliśmy tylko 
szkicową ich charakterystykę, bez podania sposobu obliczania ich wielkości. Jedyne 
konkrety wynikają z przykładowych badań przeprowadzonych w dwóch przedsię
biorstwach. Na podstawie tych badań autor wykazuje, że dodatkowe dochody 
z funduszu spożycia społecznego mają stosunkowo większy udział w ogólnych 
dochodach rodzin nisko uposażonych i liczniej szych, sprzyjając tym samym 
zmniejszaniu się rozpiętości między warunkami bytu najmniej i najwięcej zara
biających. Jest tu poza tym wiele wskazówek, np. co do rzędu wielkości tych 
dochodów i istotniejszych ich składników oraz wskazówek metodycznych doty
czących skali jednostek konsumpcyjnych (to narzędzie autor ocenia negatywnie, 
przeciwstawiając mu średni dochód na 1 członka rodziny) oraz sposobu między
narodowych porównań struktur spożycia. Autor dowodzi słusznej tezy, że porów
nując procent wydatków na żywność w ZSRR i za granicą, trzeba brać za podstawę 
ogół wydatków, a więc również i te, które ponosi państwo świadcząc na rzecz 
ludności usługi bezpłatnie lub częściowo tylko odpłatnie. Nie jest to oczywiście 
sprawa łatwa, ze względu na brak dojrzałej metodyki obliczania tych wielkości. 

W końcowym rozdziale pierwszej części E. S z e p t u n zajmuje się metodami 
obliczania dochodów z indywidualnych gospodarstw pomocniczych. Sprawa została 
potraktowana dość wąsko i powierzchownie: otrzymujemy opis prymitywnego spo
sobu obliczania dochodów jednego gospodarstwa pomocniczego (działki przyzagro
dowej), polegającego na obliczeniu produkcji globalnej po państwowych cenach 

7 Ibidem, s. 90. 

24* 



372 Przegląd piśmiennictwa 

detalicznych i wyprowadzeniu różnicy, która stanowi dochód z gospodarstwa. Budzą 
się tu co najmniej dwie wątpliwości: po pierwsze — czy słuszne jest stosowanie 
państwowych cen detalicznych, kiedy w grę wchodzi na pewno, i to w dużym 
stopniu, możliwość sprzedaży produktów na rynku kołchozowym. Wydaje się, że 
z produkcji należałoby wyodrębnić część przeznaczoną na samozaopatrzenie — po 
cenach detalicznych, oraz część przeznaczoną na sprzedaż — po cenach rynku koł
chozowego lub po cenie wolnego skupu, albo też po cenie średniej ważonej z tych 
dwóch cen; po drugie — wątpliwe jest, czy podany przez autora jednostkowy 
przykład metody obliczeń nadawałby się do zastosowania w masowych badaniach 
statystycznych. 

W sumie — pierwsza część omawianej pracy stanowi zespół dopełniających się 
w założeniu, ale samodzielnych elementów o różnym charakterze i ciężarze ga
tunkowym. 

Druga część pracy zawiera propozycje dotyczące statystycznych podstaw analizy 
stopy życiowej. W pierwszym rozdziale W. S z w y r k o w krytycznie referuje do
świadczenia ekonomiczno-statystycznej analizy zależności spożycia od poziomu do
chodu rodziny. Dokonuje on przeglądu modeli tej zależności, znanych z licznych 
prac zachodnich ekonometrów, stwierdza ich formalistyczne podejście, a wyróżnia 
jedynie modele Törnquista jako wywodzące się z badań empirycznych i odpowiada
jące rzeczywistości lepiej niż inne. Dalej wykazuje pewną ich przydatność dla 
analizy danych z radzieckich budżetów rodzinnych. 

S z w y r k o w pozytywnie odnosi się do idei racjonalnych norm spożycia, wno
sząc interesującą propozycję zaprzęgnięcia współczynników elastyczności spożycia 
względem dochodów w służbę ustalania norm spożycia. Uważa on, że poziom wy
datków na żywność, przy którym współczynnik elastyczności dochodowej jest na j 
wyższy (przy dalszym wzroście dochodów będzie już spadał) można by uznać za 
racjonalną normę spożycia, a większe wydatki na żywność za zbędne. Byłaby to 
nawet propozycja godna poparcia, gdybyśmy osiągnęli w zaopatrzeniu rynku 
sytuację, dającą możność swobodnego wyboru w czasie i przestrzeni. 

Kiedy mowa o elastyczności, warto podkreślić, że autor z niewiadomych przy
czyn używa tego narzędzia w sposób połowiczny i zakamuflowany; gdyby zechciał 
był potraktować je tak szeroko, jak ono na to zasługuje, i jak to zresztą czyni 
w trzeciej części pracy, byłby znacznie rozszerzył swoje możliwości analizy. 

Jeszcze jedna rzecz jest trudna do pojęcia: kilkakrotnie autor zajmuje się 
prymitywnym „prawem" Webera-Fechnera 8, które dawno znikło z rozważań eko
nomistów, natomiast ani słowem nie wspomina o prawidłowości Engla, która zacho
wuje swoją aktualność. Pewne sformułowania wskazywałyby na to, że autor nie zna 
tej prawidłowości, choć jego wnioski intuicyjnie zbliżają się do wniosków Engla9 . 

W konkluzji Szwyrkow stwierdza, że w warunkach radzieckich zależność spo
życia od dochodu jest zbliżona do liniowej, chociaż w aspekcie dynamicznym, wobec 
systematycznego wzrostu dochodów realnych, należy liczyć się z tym, że zależność 
ta będzie mniej lub więcej krzywoliniowa. Niestety, autor nie sprecyzował bliżej 
tej tezy i można się tylko domyślać, że w grę weszłyby krzywe logistyczne lub 
zbliżone do sformułowania przez Z. Hellwiga krzywych potrzeb. 

W sumie, omawiany rozdział przynosi wiele interesującego materiału i — mimo 
świadomej lub nieświadomej transpozycji tez i prawidłowości znanych z litera
tury zachodniej — ma charakter nowatorski. 

Autorem następnych dwóch rozdziałów jest znany, przez długi czas milczący, 

8 I b i d e m , s. 152, 159, 160. 
9 Ib idem, s. 160, us t . 4. 
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statystyk i ekonometra radziecki — A. K o n i u s . W rozdziale „Schematyczna ana
liza wpływów zmian cen na poziom spożycia ludzi pracy" przedstawia on prawdzi
wie twórczą i bardzo interesującą propozycję metodyczną analizy funkcji indyfe-
rencji (obojętności) i opartej na niej równowagi spożycia. Teoria preferencji jest 
tu zastosowana w ujęciu znacznie szerszym i bliższym rzeczywistości niż u Pareta 
i dlatego rysuje się możliwość jej wykorzystania w analizie konkretów. 

Jednakże trudno nie zwrócić uwagi, że autor poprzestał na koncepcji Edge-
wortha, chociaż tradycyjną teorię preferencji zastąpiła teoria substytucji Hicksa, 
znacznie poręczniejsza w zastosowaniu i chyba lepiej ujmująca rzeczywistość. 

Ponadto wydaje się, że podawanie wspomnianej koncepcji jako jedynej metody 
badania zależności poziomu i struktury spożycia od zmian cen, z pominięciem 
możliwości oceny elastyczności spożycia względem cen, jest chyba niewłaściwe. 

Podobnie pomija A. Konius pojęcie elastyczności w (rozdziale poświęconym za
stosowaniu metody najmniejszych kwadratów do badań budżetów rodzinnych. Jest 
to tym dziwniejsze, że wyrównywanie szeregów tą metodą w pierwszym rzędzie 
służy uzyskaniu miarodajnych danych dla prawidłowego wyliczania współczynników 
elastyczności. 

Trzecia część pracy składa się z dwóch rozdziałów zupełnie nie związanych 
z sobą, których autorem jest W. S z w y r k o w . Pierwszy z nich traktuje o badaniu 
stopy życiowej ludzi pracy w krajach kapitalistycznych. Autor zajmuje się w nim 
udowodnieniem tezy, że w warunkach kapitalizmu potrzeby całej ludności rosną, 
lecz możliwości zaspokajania potrzeb przez proletariat spadają, czego dowodem 
jest kształtowanie się wskaźników elastyczności spożycia10 w długich okresach 
czasu, charakteryzujące jedną ze stron procesu bezwzględnego ubożenia proleta
riatu. 

Tezy tej dowodzi autor posługując się przede wszystkim pracami Marksa i Le
nina, a dalej — materiałami z krajów rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone, Anglia, 
Szwecja, NRF. Stwierdza on, że nie wystarczy kierować się zmianami struktury 
spożycia i prawem Engla, gdyż zmniejszanie się procentu wydatków na żywność 
może być wyrazem konieczności, wobec pojawienia się nowych, „przymusowych" 
wydatków w rodzaju podwyżki czynszów mieszkaniowych, kosztów leczenia, nauki, 
transportu publicznego. Widać to nawet z danych ogólnych, choć należy je różni
cować klasowo (autor pokazuje różnice w strukturze i elastyczności spożycia rodzin 
robotniczych i drobnomieszczańskich). 

Słuszna i ważna jest teza metodyczna, że „kiedy charakteryzując w aspekcie 
statycznym poziom życiowy robotników i drobnomieszczan można wskaźnik ela
styczności spożycia zastąpić wskaźnikami struktury spożycia (np. procent wydatków 
na żywność), to w przekroju dynamicznym wskaźnika elastyczności spożycia nie 
da się zastąpić prawidłowościami Engla o charakterze statycznym" 11. 

Zdaniem autora, w istocie rzeczy o charakterze zmian świadczą wskaźniki 
elastyczności spożycia: wzrost wskaźników elastyczności spożycia żywności świadczy 
o dalszym bezwzględnym ubożeniu pracujących i odwrotnie. 

Nie ulega wątpliwości, iż autor ma sporo racji, ale dokumentacja dowodu jest 
grubo niewystarczająca: są to dane bardzo ogólne i fragmentaryczne, wyrwane 
z całości zjawisk. Trwałość, a nawet wzrost wydatków na żywność bywają czę
ściowo wywoływane również uszlachetnianiem spożycia wobec ciągłego różnicowa
nia produktów, tzn. mogą stanowić efekt wysokiej elastyczności j a k o ś c i o w e j . 
Podobnie spadek wydatków na żywność bywa rezultatem prawidłowo realizującej 

10 Notabene, bardzo nietrafnie zdefiniowanej (ibidem, s. 204). 
11 Ibidem, s. 214. 
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się prawidłowości Engla, rozumianej jako tendencja: wzrostu plac realnych wywal
czanego przez klasę robotniczą i pewnego spadku cen podstawowych środków 
żywności, wobec postępu technicznego i masowości produkcji (np. brojlery!). 

Ponadto trzeba zwrócić uwagę na dość swobodne zestawienie przez autora 
wskaźników elastyczności obliczonych według różnych formuł i stanowiących po
chodne funkcji różnego kształtu i stopnia 12. 

Ostatni rozdział pracy traktuje o skalach spożycia dóbr i usług. Ten rzadko 
rozważany problem znalazł tu szerokie naświetlenie. Podana metodyka obliczania 
skal spożycia produktów żywnościowych jest niezwykle precyzyjna, co zapewnia 
prawidłowość skal ustalanych przy jej pomocy. Natomiast niejasne są uwagi o me
todyce obliczania skal spożycia dla innych dóbr. Można podejrzewać duże dowol
ności w założeniach skal spożycia odzieży i wydatków na mieszkanie. Poza stałymi 
opłatami czynszu i świadczeń idzie bowiem o dobra i usługi o zmiennych prefe-
rencjach konsumpcyjnych, dla których ustalanie skal jest bardzo ryzykowne. Na 
ogół nie występuje regresja liniowa między wydatkami ogółem a wydatkami na 
dobra tego rodzaju, ponieważ elastyczność tych wydatków jest z reguły wysoka. 

Proponowany podział wydatków mieszkaniowych i innych na członków rodziny, 
w częściach odpowiadających ich wiekowi, jest dość dowolny i sugerowany skalami 
spożycia żywności. 

Zakładając jednak możliwość prawidłowego obliczenia skal spożycia innych — 
poza żywnością — dóbr i usług, dochodzi się do bardzo interesującej idei łącznych 
skal spożycia, w skład których wchodzą skale szczegółowe z odpowiednimi wagami. 

Radzieckie skale spożycia, które Szwyrkow przedstawia, mają dwie cechy szcze
gólne: 1. skale te dzielą spożycie osób dorosłych na cztery kategorie, według cha
rakteru i stopnia intensywności pracy, 2. nie uwzględniają odmienności spożycia 
różnych grup społeczno zawodowych, wobec zależności spożycia raczej od wysokości 
dochodu niż od zawodu czy przynależności społecznej. Obie te cechy wyróżniające 
radzieckie skale spożycia można zaliczyć do poważnych osiągnięć metodycznych. 

Niestety, szczególny punkt widzenia autora i charakter wydawnictwa (jest to 
zespół prac wykonanych w Instytucie Pracy) nie pozwoliły na wskazanie przydat
ności omawianych skal przede wszystkim w planowaniu spożycia i zaopatrzenia. Za 
pewien brak pracy bylibyśmy skłonni uważać przemieszanie dawnych i aktualnych 
materiałów, którymi posługuje się autor w swoim wywodzie. 

Pewne zdziwienie budzi również przedstawienie metody na przykładzie budże
tów rodzin angielskich i bardzo skromne napomykanie w tej pracy i w całej książce 
o aktualnych budżetach rodzin radzieckich. 

Trzeba jednak na zakończenie stwierdzić, że — niezależnie od pewnych braków 
— omawiana książka, „Metodologiczne zagadnienia badań stopy życiowej ludzi 
pracy", stanowi w nauce krajów socjalistycznych duży jakościowy skok Przełamuje 
ona liczne poglądy obiegowe — równie popularne jak jałowe, przekracza bariery 
metodycznych ogólników i koncentruje się na konkretach, sięga śmiało po nowe 
narzędzia, nie adaptując bezkrytycznie znanych metod i modeli, lecz twórczo je 
przekształcając i rozwijając. 

Książka ta odbija wyraźnie od całej znanej literatury radzieckiej z tego i zbli
żonych zakresów, przynosząc liczne nowe treści i pobudzając do rzetelnej pracy 
badawczej. Uważamy więc, że książka zasłużyła na szerokie i poważne potrak
towanie. 

Andrzej Hodoly 

12 Jak wielkie mogą być między nimi różnice, wskazuje tablica na s. 220 omawianej 
książki. 
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O. N e u l o h , Der neue Betriebsstil. Untersuchungen über Wirklich
keit und Wirkungen der Mitbestimmung, Tübingen 1960, Mohr (Sie
beck, ss. 398 

W Niemieckiej Republice Federalnej w roku 1951 ukazała się ustawa o współ-
stanowieniu pracowników w radach nadzorczych i zarządach przedsiębiorstw gór
niczych i hutniczych. W roku 1952 natomiast ogłoszono przepisy o ustroju przedsię
biorstw przemysłowych, powtarzające zasadę ustawy poprzedniej, określane jako 
ustawa o nowym porządku w stosunkach między pracownikami a pracodawcami 
w przedsiębiorstwach. 

Neuloh, jeden z nielicznych autorów niemieckich zajmujących się tą problema
tyką, ogłosił w roku 1956 pracę Die deutsche Betriebsverfassung und ihre Sozial
formen bis zur Mitbestimmung (Tübingen, Mohr, ss. 250), gdzie przedstawił spo-
łeczno-historyczny i socjologiczny aspekt tej problematyki. W następnej swojej 
książce, która jest przedmiotem niniejszego omówienia, Neuloh, badając istotę 
nowej rzeczywistości organizacyjnej zachodnioniemieckich przedsiębiorstw prze
mysłowych, stawia sobie za cel wyjaśnienie koncepcji „nowego porządku" i w tym 
celu stawia w swojej pracy trzy zasadnicze kwestie: 

1. Czy i w jakiej mierze przemiany w systemie organizowania przedsiębiorstw 
przemysłowych są zjawiskiem dającym się uzasadnić historycznie i teoretycznie; 

2. Jakie możliwości konstruktywne daje praktyka „współstanowienia dla no
wego systemu organizacyjnego; 

3. Jakie znaczenie ma kształtowanie się nowego stylu zarządzania przedsiębior
stwem przemysłowym w aktualnej sytuacji Niemiec Zachodnich. 

W rozważaniach nad pierwszym problemem Neuloh dopatruje się inicjatywy 
aktów prawnych „nowego porządku" u czynników społecznych, a przede wszystkim 
u czynników rządowych i politycznych. Przedstawia historię projektów ustaw i za
biegów polityczno-społecznych o ich realizację. Następnie, w poszukiwaniu „ge
nealogii" samej koncepcji, rozważa takie elementy, jak: współzawisłość systemu 
organizacji przedsiębiorstw z ogólnym ustrojem społecznym, zakres wzajemnego 
oddziaływania tych dwóch elementów na siebie itp. W rozważaniach tych wpro
wadza za Bechtelem (Wirtschaftsgeschichte Deutschlands t. 1—3, München 1951), 
oraz za Gutenbergem (Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, t. 1—3, Berlin 
1951) nie przyjęte jeszcze na ogół w literaturze przedmiotu pojęcie „stylu przed
siębiorstwa". W określeniu tym rozumie organizację utworzoną na zasadach hu
manizmu, realizującą na podstawie myślenia i działania społecznego ideę dwu
stronnego kształtowania woli i decyzji. Tak sformułowane pojęcie „nowego stylu" 
posiada, według autora, większą wartość poznawczą dla typu badań aniżeli t rady
cyjne terminy: system, porządek i forma. Po konfrontacji problemu „władzy" 
według typologii Maxa Webera z problematyką współstanowienia, podejmuje próbę 
ustalenia czynników stanowiących treść pojęcia „stylu". Przypomina więc podziały 
Gutenberga (kierownictwo, planowanie, organizacja, środki rzeczowe i praca), 
Kloidta (kierownictwo naczelne, stanowiska planujące, organizacja ogólna, środki 
rzeczowe 1 sprawy personalne) oraz Gecka (ukształtowanie rzeczowe, kierownictwo 
osobowe i zadania społeczno-polityczne) — aby dojść do własnego ujęcia tych 
czynników w siedmiu grupach: 

1. organizacja i instytucje, 
2. decyzja i kierownictwo, 
3. reprezentacja przedsiębiorstwa i współstanowienie. 
4. organizacja ogólna i pracy, 



376 Przegląd piśmiennictwa 

5. kierownictwo i autorytet, 
6. warunki i stosunki pracy, 
7. integracja i identyfikacja. 
W szczególnej interpretacji pojęcia i treści każdej grupy i poszczególnych jej 

czynników Neuloch uzasadnia cechę „dwustronności stosunku społecznego", stano
wiącą istotę i novum badanego przez niego ustroju przedsiębiorstw. Dwustronność 
podstawowa, pracodawca i pracobiorca, wyrażającą się dotąd przede wszystkim 
w przeciwstawności funkcji (dyspozycyjnych i wykonawczych) oraz ujmowaniu 
efektu końcowego działalności przedsiębiorstwa, przez rezygnację ze strony praco
dawcy ze samostanowienia zamienia się w stosunek dwustronny. Ten oparty jest 
na rozdziale funkcji i współpracy oraz na wzajemnych powiązaniach interesów, 
wynikających z pojęć humanizmu, uspołecznienia oraz produkcji. Po tych rozwa
żaniach autor dochodzi do wniosku, że prawie dziesięcioletnia praktyka badanego 
przedsiębiorstwa wykazała możliwość przyjęcia się idei wyrażonej w zasadzie obu
stronnego współstanowienia. Nie rozstrzygnie tego jednak, zdaniem autora, żaden 
przepis prawny, lecz sens, „duch", w jakim przepis ten będzie się realizowało. 

Odpowiedzią autora na drugą kwestię jest relacja z badań przeprowadzonych 
w jednej z hut Zagłębia Ruhry. Na obiekt badawczy wybrano jedną ze starszych 
(uruchomionych przed rokiem 1920) hut. Zadaniem badawczym było ustalenie, czy 
stan organizacyjny stosowany na zasadzie „współstanowienia" oraz jego doświad
czenia wykazują możliwości wytworzenia nowego „stylu" organizacyjnego przed
siębiorstw, wreszcie, czy doświadczenia te są adekwatne do jego założeń teore
tycznych. Badania prowadzono według podziału czynników Neuloha, podanych 
wyżej, poprzedzając je krótką analizą elementów wyboru zakładu do badań, ana
lizą wieku i struktury społecznej załogi itp. Rozdział ten, najobszerniejszy w oma
wianej pracy, uzupełnia dodatek traktujący o metodzie przeprowadzonych badań 
(Kühn Marcus, Methode und praktische Erfahrungen der Untersuchungen, s. 306 
i nast.). W wynikach badań autor stwierdza, że ustawy o współstanowieniu są nie
wątpliwie wynikiem dynamiki społecznej i zmian społeczno-strukturalnych po
wstałych po roku 1945. Z drugiej strony jednak nie byłoby do pomyślenia wpro
wadzenie zasady współstanowienia pracodawców i pracowników bez aktu ustawo
dawczego. Badania ponadto według autora wykazały istnienie oraz oddziaływanie 
wielu czynników, które wpływają w mniejszym lub wydatniejszym stopniu na 
różne sfery działania w przedsiębiorstwie, a w sumie wchodzą w treść pojęcia 
„stylu" przedsiębiorstwa. Odróżnia czynniki działające z zewnątrz i istniejące tylko 
w strukturze wewnętrznej przedsiębiorstwa, przy czym do pierwszych zalicza re
prezentację organizacyjną obu partnerów oraz organy stojące ponad przedsiębior
stwem, a więc rząd, parlament itp. Do czynników natomiast wewnętrznych zalicza 
autor: społeczną dojrzałość pracowników, ich kwalifikacje społeczne, stan zorgani
zowania zawodowego, wreszcie stopień pewności egzystencji i kontakty między
ludzkie. Te zidentyfikowane w wyniku badań czynniki określa jako symptomy po
rządku organizacyjnego, których odkrycie i świadome uwzględnienie przyczynia 
się do pogłębienia treści pojęcia „stylu" przedsiębiorstwa. 

Ostatni postawiony sobie problem — znaczenia, jakie ma kształtowanie się 
nowego stylu zarządzania przedsiębiorstwem dla aktualnej sytuacji Niemiec Za
chodnich, autor rozważa na tle prób i usiłowań innych krajów nad stworzeniem 
wzoru organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego. Dla porównania Neuloh świa
domie wybrał kraje o systemach organizacyjnych, różniących się skrajnie od nie
mieckiego, mianowicie: Stany Zjednoczone, Szwecję oraz Jugosławię. 

W stosunkach amerykańskich omawiana problematyka mieści się prawie wy-
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łącznie w pojęciu „human relations in industry", które od roku 1956 było też te
matem kongresów międzynarodowych w Rzymie oraz w Nymwegen w Holandii. 
W Niemczech Zachodnich, według autora, idea „human relations" budzi słabe echa 
ze względu na zawarte w tym pojęciu niejasności. W definicjach bowiem określa 
się je jako ogół stosunków ludzkich w przedsiębiorstwie, które są istotne dla jego 
funkcjonowania i osiągnięć, jako dobrze rozpoznaną i świadomie wprowadzoną 
w życie drogę przyzwoitego i rozsądnego zachowania się ludzi pomiędzy sobą, albo 
też jako zespół enuncjacji wpływających na kształtowanie się stosunków ludzkich 
we wszystkich dziedzinach pracy zespołowej, jak i indywidualnej. Jednoznaczność 
tego terminu podważają też sami Amerykanie, tworząc określenia takie, jak: labour 
relations, employe relations, public relations i inne, które niewątpliwie mogą 
uchodzić jako dyscypliny cząstkowe wchodzące w pojęcie nadrzędne „human r e 
lations". Rozpatrując rzecz historycznie, Neuloh dochodzi do wniosku, że w kolej
ności kryteriów, które kształtują stosunki międzyludzkie i organizacyjne w przed
siębiorstwie amerykańskim, na czele umieścić należy własność i pożytki z niej 
płynące. Nawet New Deal Roosevelta nie zdołał niczego nowego wnieść do zasad 
wewnętrznej organizacji przedsiębiorstw. Zdołał jedynie przeprowadzić uznanie 
związków zawodowych jako pełno uprawnioną reprezentację robotników, posłu
gującą się jednak w miejsce walki organizacyjnej prawie wyłącznie metodą ukła
dów. W takim kontekście, według Neuloha, „human relations" aktualnie są wy
razem pewnego myślenia społecznego, które jednak nie wytworzyło jeszcze wzoru 
pewnego ustroju i organizacji przemysłu. 

W rozważaniach nad odrębnością organizacji i stosunków społecznych w przed
siębiorstwach szwedzkich, autor przypomina, że industrializacja w tym kraju roz
poczęła się o 50 lat później aniżeli w innych krajach Europy. Rozładowała ona 
nadmiar sił wytwórczych w rolnictwie, stawiając robotnika przemysłowego na 
stosunkowo wysokim poziomie zarobków. Ponadto takie czynniki, jak rozmiesz
czanie przemysłu poza wielkimi ośrodkami miejskimi, brak większych konfliktów 
pomiędzy krajowa organizacją związków zawodowych a centralnym związkiem 
pracodawców, wreszcie ominięcie tego kraju przez wojny — wytworzyły atmosferę 
sprzyjającą rozwojowi społecznemu tego kraju. W historii omawianego problemu 
w Szwecji autor odróżnia trzy okresy rozwoju: fazę antagonizmów, trwającą do 
roku 1914; fazę tolerancji, którą zamyka rok 1938, oraz aktualną fazę obustronnej 
współpracy partnerów. W tym ostatnim okresie wypracowano zasady umownej, 
dobrowolnej oraz autonomicznej dla obu stron współpracy, opierającej się na na
stępujących uzgodnieniach: a) obaj partnerzy będą zawsze dążyli do regulowania 
stosunków międzyludzkich nie przez ustawy, lecz porozumienia i ugody; b) dla 
stworzenia możliwości realizowania swych dążeń, związki zawodowe, jak i orga
nizacje pracodawców stwarzają odpowiednie instytucje, dla utrzymania najściślej
szych kontaktów obu stron. Neuloh dochodzi do wniosku, że chociaż w tym bardzo 
wyrównanym obrazie stosunków wewnętrznej organizacji przedsiębiorstw szwedz
kich znaleźć można wiele problemów dotąd nie rozwiązanych, staje on się jednak 
dowodem, że drogą długofalowych procesów można przenieść do praktyki wyniki 
myślenia i badania socjologicznego i stworzyć typ organizacji na zasadzie współ-
stanowienia obu stron. 

U podstaw organizacji przemysłu Jugosławii leży ustawa o upaństwowieniu 
przedsiębiorstw z 1946 r. Poszczególne zakłady przemysłowe są więc własnością 
państwową czy kolektywną i znajdują się w zarządzie samorządu robotniczego, 
działającego przez radę robotniczą. Rada posiada podstawowe kompetencje akcep
towania planów, dbałość o ich wykonanie, zatwierdzanie rachunków końcowych 
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oraz wybierania, nadzorowania i odwoływania komitetu zarządzającego, pełniącego 
funkcje organu wykonawczego rady. Przed komitetem odpowiedzialny jest dyrektor 
przedsiębiorstwa, zarządzający nim bezpośrednio. Organami nadrzędnymi w tym 
schemacie są izby gospodarcze oraz rady producentów, reprezentujące poszczególne 
samorządy robotnicze. W organizacji przedsiębiorstw jugosłowiańskich Neuloh wi
dzi jedną cechę istotną, odmienność charakteru obu partnerów biorących udział 
w procesie produkcyjnym. Idea współstanowienia przybrała tutaj formę ustroju 
organizacyjnego opartego o zasadę samostanowienia wyłącznie pracowników. 

Analiza trzech przedstawionych „stylów" organizacyjnych doprowadza autora 
do wniosku, że wzór niemiecki spełnia rolę regulatora stosunków społecznych 
w przedsiębiorstwie i jako taki ma znaczenie nie tylko dla Niemiec Zachodnich. 
Co prawda idea współstanowienia w formie ustalonej przez ustawy ma przeciw
ników i przechodzi pewien kryzys, niemniej jest ona optymalną w danych warun
kach formą porządkowania stosunków społecznych komplikowanych przez indu
strializację. Odrębne w każdym kraju oddziaływanie na jego grupy społeczne pa
nującego w nim ustroju społecznego przemawia, zdaniem Neuloha, za koniecznością 
wytworzenia w poszczególnych państwach indywidualnych systemów organizacyj
nych. Z drugiej jednak strony w mnożących się coraz więcej enuncjacjach między
narodowych i intencjach można dopatrzeć się dojrzewania ogólnoludzkiej myśli 
społecznej, co umniejsza, a z czasem (przekreśli konieczność wypracowywania or
ganizacji indywidualnych. 

W przedmowie do swojej książki Neuloh postawił sobie zadanie zbadania i na
świetlenia podstaw koncepcyjnych idei współ stanowienia, kształtującej w nowo
czesnej organizacji przedsiębiorstw stosunek społeczny między pracodawcą a pra
cownikiem. Wnioskowanie w tak postawionym przedmiocie pracy oparte być musi 
na materiałach i analizie podstawowych przynajmniej typów organizacji. Autor, 
niestety, sam sobie ograniczył możliwości wyciągnięcia ogólniejszych wniosków, 
przedstawiając jedynie jedną z obowiązujących w NRF form organizacyjnych 
i przeprowadzając porównania na przykładzie małej grupy państw, nie wyczerpu
jącej w żadnej mierze doświadczeń krajów kapitalistycznych w omawianej pro
blematyce. Nie sięga też autor do przykładów typów organizacyjnych funkcjonu
jących od lat w krajach socjalistycznych. W takim kontekście przedstawiony przez 
autora zakres pracy nie mógł wyczerpać postawionego problemu i ponadto nie jest 
adekwatny do zakresu, jaki sugeruje tytuł pracy. 

Zastrzeżenia musi też budzić uogólniająca metoda postawienia problemu współ
stanowienia. Sformułowania prawne ustaw z lat 1951 i 1952 stwarzają, o czym 
zresztą autor kilkakrotnie wspomina, skromny tylko zakres udziału pracowników, 
albo ich reprezentacji w radach nadzorczych i zarządach, i to pewnych tylko 
przedsiębiorstw. Nie ma więc mowy o współstanowieniu na wszystkich szczeblach 
organizacyjnych. W takim stanie rzeczy praktyka wykazała, że robotnicy, nie 
zawsze zresztą świadomi roli, jaką mogą w pewnej mierze odegrać, reprezentację 
swoją uważają za „adwokatów" przedkładających dezyderaty i zażalenia. Jest to 
najistotniejszy element, który wywołał atmosferę kryzysu wokoło problemu współ
stanowienia. W tym względzie więc praca Neuloha nie spełnia postawionego zada
nia. Nie umniejsza to jednak wartości trzonu pracy, relacjonującego przebieg ba
dań w hucie, ich metodykę i dokumentację, jak i drugiego aspektu książki, mia
nowicie jej znaczenia jako pewnego encyklopedycznego repertorium współczesnych 
zagadnień organizacji przedsiębiorstw. 

Witold Pawlikowski 
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M. G. K e n d a l l i W. R. B u c h l a n d , A Dictionary of Statistical 
Terms, Edynburg—Londyn 1960, ss. 575 

W 1949 r. Miądzynarodowy Instytut Statystyczny podjął inicjatywę opracowa
nia słownika terminów statystycznych. Początkowo zamierzano opracować komi
syjnie standartowy słownik, który zatwierdziłoby Zgromadzenie Generalne Mię
dzynarodowego Instytutu Statystycznego. Z uwagi na pilność sprawy opracowanie 
zlecono profesorowi Kendallowi. 

Zaprojektowaną listę terminów prof. Kendall przedstawił w biuletynie Insty
tutu w 1954 r. Opracowane zaś definicje przedłożono do oceny licznej grupie spe
cjalistów z różnych krajów. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia definicji po
dejmowali profesorowie Kendall i Buchland. 

Celem pracy było zaspokojenie potrzeb możliwie najszerszego kręgu zaintere
sowanych. W związku z tym rezygnowano z bardzo specjalistycznego i szczegóło
wego ujęcia zagadnień. Pominięto też wiele terminów powszechnie znanych i jed
noznacznie rozumianych. Bardzo wielką trudność stanowiło opracowanie terminów, 
których zastosowanie i nadawane im znaczenia budziły sprzeciwy szeregu staty
styków. Z uwagi na nieustanny rozwój statystyki zrezygnowano ze standaryzacji 
symboli i nomenklatury. Niemniej należy się spodziewać, że słownik, starannie 
przygotowany przez statystyka o międzynarodowym autorytecie, będzie miał zna
czenie normatywne. 

Uzupełnione drugie wydanie słownika składa się z trzech części. Pierwsza za
wiera terminy statystyczne w języku angielskim, uporządkowane alfabetycznie, 
zaopatrzone w definicje w tymże samym języku. W części drugiej znajdujemy 
słowniki: francusko-angielski, niemiecko-angielski, włosko-angielski i hiszpańsko-
angielski, nawiązujące jedynie do definicji angielskich. Trzecia część zawiera kom
binowany słownik terminów w powyższych pięciu językach. 

Dla polskiego czytelnika słownik stanowi poważną pomoc w studiach obcej 
literatury statystycznej. Dotychczas nie posiadamy, niestety, odpowiedniej publi
kacji w języku polskim. Niektóre terminy zostały wyjaśnione w ramach Małej 
encyklopedii ekonomicznej wydanej w 1961 r. Przed dziesięciu laty ukazał się 
słownik rosyjsko-polski i angielsko-polski, ograniczony do terminów z zakresu sta
tystyki matematycznej. W roku 1960 M. J. Ziomek wydał Słownik grafiki staty
stycznej" w języku polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i esperanto. Wy
dawnictwa te nie zaspokajają aktualnych potrzeb. Niewątpliwie zaspokoiłoby je 
tłumaczenie słownika Kendalla. Tymczasowo można by się ograniczyć do opraco
wania słownika polskiego i angielskiego albo też polskiego i rosyjskiego, bez defi
nicji, który nawiązywałby do słownika Kedalla. Stanisław Borowski 

Tworzenie się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich. Szkice 
i materiały z badań socjologicznych w województwie zielonogórskim, 
praca zbiorowa pod redakcją Z. D u l c z e w s k i e g o , Poznań 1961, 
Instytut Zachodni, ss. 299 
Recenzowana książka jest piątą pozycją Instytutu Zachodniego z serii „Ziemie 

Zachodnie — Studia i Materiały" 1. Od poprzednio wydanych pozycji różni się ona 

1 Z serii tej ukazały się w ubiegłych latach następujące prace: S. Nowakowskiego, 
Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim; J. Turnau, Studia nad strukturą ludnościową pol
skiego Wrocławia; A. Kwileckiego, Rola społeczna nauczyciela na Ziemiach Zachodnich 
w świetle pamiętników nauczycieli-osadników; S. Nowakowskiego, Przeobrażenia społeczne 
wsi opolskiej. 
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tym, że: 1. stanowi pierwszą pełniejszą próbę ukazania procesów społecznych 
w woj. zielonogórskim, 2. stanowi wysiłek kilkuosobowego zespołu autorskiego. 
Ten ostatni fakt decyduje o wyjątkowej wprost wartości tej pozycji. Omawiana 
książka stanowi bowiem przykład dobrze zaplanowanych i konsekwentnie reali
zowanych badań, które aczkolwiek są badaniami indywidualnymi autorów, to 
jednak w rzeczywistości uzupełniają się i w końcu z pewnością doprowadzą do 
syntetycznego ujęcia problematyki społecznej w woj. zielonogórskim, co zresztą 
program badań przewiduje 2. 

Na całość książki składają się następujące prace: Z. D u l c z e w s k i e g o , 
Autochtonizacja ludności na Ziemiach Zachodnich. Fragment badań w miejscowości 
Pszczew, pow. międzyrzecki, s. 13—67; B. C h m i e l e w s k i e j , Kształtowanie się 
struktury społeczno-demograficznej wsi na Ziemiach Zachodnich w latach 1945— 
1959 na przykładzie wsi Łęgowo i Głuchowo, s. 68—129; J. K o n i e c z n e g o , 
Kształtowanie się nowej społeczności na gruzach miasta (Kostrzyn nad Odrą). 
s. 130—180; K. Ż y g u l s k i e g o , Z badań nad procesami adaptacji i integracji 
społecznej repatriantów, s. 181—232; A. K w i l e c k i e g o , Grupa Łemków na Zie
miach Zachodnich (Szkic socjograficzny), s. 233—299. Prace poprzedza krótki wstęp 
Z. Dulczewskiego informujący o założeniach i programie badań oraz o stosowanych 
metodach. 

Wymienione wyżej prace (podzielić można na dwie grupy. Do grupy pierwszej 
zaliczam te prace, które dotyczą zagadnień demograficznych i społecznych ogółu 
mieszkańców wybranych miejscowości (Z. Dulczewski, B. Chmielewska i J. Ko
nieczny), do drugiej prace K. Żygulskiego i A. Kwileckiego dotyczące wybranych 
grup ludności: repatriantów z ZSRR i Łemków. 

Spośród pierwszej grupy prac najwęższy zakres zagadnień porusza B. Chmie
lewska. Autorka czyni to zupełnie świadomie, widząc potrzebę szczegółowego roz
pracowania danych statystycznych na temat zasiedlania badanych wsi, rozmiesz
czenia poszczególnych grup regionalnych oraz kształtowania się struktury spo
łeczno-demograficznej. To ograniczenie problematyki odbiło się niewątpliwie 
korzystnie na całości pracy, umożliwiło bowiem przeprowadzenie wyjątkowo szcze
gółowych analiz statystycznych poszczególnych zagadnień demograficznych i spo
łecznych, głównie zaś procesu zaludniania obu badanych wsi, analizy rozmieszczenia 
grup regionalnych na podstawie mapek, analizy związków małżeńskich i struktury 
wykształcenia 3. 

Praca Z. Dulczewskiego stanowi fragment badań podjętych przez autora 
w 1958 r. we wsi Pszczew (pow. międzyrzecki). Tytuł pracy sformułowany jest 
bardzo ogólnie i może sugerować, jakoby autor zamierzał przedstawić w pełni pro
ces autochtonizacji ludności w badanej wsi. W rzeczywistości praca Z. Dulczew
skiego tylko w części wstępnej (s. 13—18) obejmuje ogólną problematykę powyż
szego procesu4. Zasadniczym przedmiotem pracy jest próba przeanalizowania wa
runków środowiskowych i demograficznych z punktu widzenia ich przyśpieszającej 
lub hamującej roli w przebiegu procesu autochtonizacji ludności napływowej. 
Autor, biorąc pod uwagę cztery elementy obiektywnych warunków wyznaczających 
przebieg procesu autochtonizacji: „1. małżeństwo z autochtonem, 2. urodzenie się 

2 Pisze o tym Z. Dulczewski w licznych swoich artykułach oraz we wstępie do recen
zowanej książki. Patrz. s. 7—9. 

3 Należy zaznaczyć, że opracowanie materiałów statystycznych we wszystkich pracach 
jest bardzo sumienne. 

4 O procesie autochtonizacji mówi Z. Dulczewski dość szczegółowo w artykule Niektóre 
aspekty tworzenia się nowego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny" 1961, z. 1. 
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na nowym miejscu, 3. pochodzenie z terenu «homogenicznego»5, 4. osiedlenie się 
na roli" (s. 65), dochodzi do wniosku, że najkorzystniej proces ten przebiega przy 
łącznym ich występowaniu, a najtrudniej w przypadkach rodzin, w których nie 
występuje żaden z wymienionych wyżej elementów. Poza tym Z. Dulczewski roz
patruje jeszcze inne możliwości, w których występują jeden, dwa lub trzy ele
menty. Autor wszakże zdaje sobie sprawę z tego, że nie są to wszystkie i być może 
najważniejsze warunki kształtujące proces autochtonizacji ludności, tym niemniej 
jednak czyni słusznie rozpoczynając analizę od zbadania wpływu wymienionych 
czterech czynników. 

Spośród pierwszej grupy prac najszerszą problematykę obejmuje rozprawa 
J. Koniecznego, uwzględniająca zagadnienia demograficzne i ekonomiczne, jak 
i procesy społecznej dezorganizacji, przezwyciężania początkowych dystansów spo
łecznych oraz tworzenie się więzi społecznej. Autor najpierw wskazał na szczególne 
trudności piętrzące się przed osadnikami przybywającymi do prawie całkowicie 
zniszczonego Kostrzyna, w którym do 1956 r. na skutek działania różnorodnych 
czynników, głównie zaś krępujących przepisów c ruchu przygranicznym, nie za
znaczyły się niemal żadne przejawy inicjatywy społecznej. Poza tym, zdaniem au
tora, społeczność Kostrzyna charakteryzowała się innymi cechami, mającymi istotny 
wpływ na przebieg procesów dezorganizacji i integracji społecznej. Do cech tych 
zalicza: silnie zróżnicowane pochodzenie regionalne, wiejskie pochodzenie większo
ści mieszkańców, przewagę młodych grup wieku, co pozostaje w pewnym związku 
z dużym przyrostem naturalnym, dużą ruchliwość przestrzenną, krótkotrwałość 
okresu związania się z miastem, duży odsetek ludzi żyjących poza kręgiem pełnych 
rodzin i obecność dużej liczby mieszkańców niestałych (s. 153). 

Przejawy dezorganizacji społecznej omówił J. Konieczny krótko, wskazując 
głównie na brak poczucia odpowiedzialności za własność społeczną, a nieraz wręcz 
niszczenie dóbr społecznych, na rozbicie postaw społecznych, różnice wzorów kul
turowych oraz niedostateczną opiekę rodzin nad dziećmi i młodzieżą, będącą wy
nikiem przemian w samej rodzinie (dezercja współmałżonka, rozwód). W następ
nych częściach pracy autor wykazuje, że zjawisko dezorganizacji społecznej zostało 
już w znacznym stopniu przezwyciężone dzięki splotowi różnych czynników, spośród 
których naczelną rolę odegrały zakłady pracy. Wydaje się, że autor niepotrzebnie 
rozdzielił problematykę części VI i VII, bowiem przezwyciężanie dystansów spo
łecznych (część VI) nie jest niczym innym, jak narastaniem więzi społecznej po
między ludnością różnych grup regionalnych (część VII). 

Dwie ostatnie prace, jak już zaznaczyłem powyżej, dotyczą nie całej ludności 
badanych miejscowości, lecz wybranych grup: repatriantów z ZSRR i Łemków. 

Procesami adaptacji i stabilizacji repatriantów z ZSRR zajmuje się K. Żygul-
ski, przeprowadzający badania nad tą grupą ludności od dłuższego okresu czasu6. 
W omawianej pracy przedstawia on szereg istotnych zagadnień związanych z wy
mienionymi wyżej procesami w rejonie pogranicznym, opierając się przy tym za
równo na bogatych materiałach urzędowych, obserwacji bezpośredniej, kwestio
nariuszach, jak i na licznych wywiadach (450!). Badaniami objął autor 50% rodzin 
repatriantów, przybyłych w latach 1955—1958 do miasta N. i dla uzyskania peł-

5 Autor ma tu na myśli ludność z sąsiednich terenów powiatu międzychodzkiego. 
6 Z opublikowanych już przez K. Żygulskiego prac poświęconych repatriantom można 

przykładowo wymienić: Adaptacja dzieci repatriantów w szkole na Ziemiach Zachodnich, 
„Przegląd Zachodni" 1958, nr 5; Repatrianci jako pracownicy przemysłowi, „Kultura i Spo
łeczeństwo" 1958, nr 1; Kulturalna adaptacja repatriantów na Ziemiach Zachodnich, „Przegląd 
Socjologiczny" 1959, t. XIII/2; Stara i nowa ojczyzna repatriantów, „Przegląd Socjologiczny" 
1958, t. XIII/1. 
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niejszego obrazu interesujących go zjawisk porównał losy repatriantów bezpo
średnio powojennych z losami repatriantów z lat (pięćdziesiątych. Wykorzystanie 
bogatych i wszechstronnych materiałów oraz jednoczesne łączenie omawianego 
zagadnienia z ogólną problematyką zaawansowanych już badań nad repatriantami 
pozwoliło autorowi na dość szczegółowe rozpracowanie postawionego zadania 
i sformułowanie szeregu istotnych wniosków. K. Żygulski wykazał w swoich ba
daniach, że pojawienie się nowej fali repatriantów przyśpieszyło zakończenie pro
cesów adaptacji starej fali. Poza tym autor wykazał, że procesy adaptacji i inte
gracji społecznej repatriantów z lat 1955—1958 odbywały się znacznie szybciej, 
głównie dzięki nawiązywaniu przez nich kontaktów rodzinnych z repatriantami 
z. lat powojennych i możliwości znalezienia zatrudnienia w zakładach przemysło
wych w mieście. Chociaż procesy te przebiegają wśród ostatniej fali repatriantów 
znacznie szybciej, to jednak — jak słusznie K. Żygulski zaznacza — trzeba lat do 
ich całkowitego zakończenia. 

A. Kwilecki podjął się chyba najtrudniejszego zadania, mianowicie zbadania 
procesów adaptacji i stabilizacji grupy łemkowskiej, zamieszkującej jedną z wsi 
w woj. zielonogórskim 7. Badania nad tą grupą ludności napływowej mają — moim 
zdaniem — charakter pionierski, dotyczą bowiem grupy ludności, o której w naszej 
literaturze socjologicznej ukazał się zaledwie jeden artykuł, którego autorem jest 
zresztą także A. Kwilecki8 . Poza tym podjęcie tego tematu należy uznać za szcze
gólnie trudne przedsięwzięcie ze względu na znaną powszechnie tendencję Łem
ków do izolowania się i powściągliwość w udzielaniu informacji ludziom „obcym". 
Izolowanie się Łemków wynikało z faktu skupienia ich w większych grupach 
w poszczególnych wioskach oraz z początkowego nieprzyjaznego stosunku do nich 
znacznej ilości ludności napływowej, zwłaszcza repatriantów. Z tych też względów 
procesy adaptacji i stabilizacji społecznej Łemków przebiegały dotychczas bardzo 
wolno. A. Kwilecki dzieli ludność badanej wioski na trzy grupy. Do pierwszej 
grupy zalicza najstarszych Łemków, u których procesy adaptacji i stabilizacji 
prawie nie zaznaczyły się dotychczas, a którzy bardzo tęsknią za opuszczoną ro
dzinną wsią. Drugą grupę stanowi ludność w wieku średnim, która z jednej strony 
nieraz jeszcze tęskni za rodzinną wsią, ale z drugiej strony zdaje sobie sprawę 
z lepszej sytuacji ekonomicznej i kulturalnej w nowym miejscu zamieszkania. 
Trzecią grupę stanowi młodzież, dla której stronami rodzinnymi jest nowa wieś 
na Ziemiach Zachodnich. Spośród czynników, dzięki którym procesy adaptacji 
i stabilizacji u Łemków aczkolwiek powoli, ale systematycznie narastają, na plan 
pierwszy wysuwa A. Kwilecki polepszenie się ich sytuacji materialnej i kulturalnej 
oraz zrośnięcie się Łemków z nową ziemią, którą uprawiają już tak jak inni. 

Z powyższego, bardzo pobieżnego przeglądu zagadnień poruszonych przez au
torów recenzowanej książki wynika, że badania nad procesami społecznymi w woj. 
zielonogórskim prowadzone są z szerokim rozmachem, przy jednoczesnym rygo
rystycznym przestrzeganiu wszelkich reguł poprawnej roboty terenowej. Już z góry 
można mieć pewność, że przyszłe syntetyczne opracowanie będzie miało niewątpli
wie szeroką podbudową w materiałach empirycznych uzyskanych z bodaj wszyst
kich możliwych źródeł. Słusznie zdaniem niżej podpisanego uczynili autorowie, 
udostępniając już w tej formie ciekawe materiały, pomocne dla tych wszystkich, 
którzy interesują się problematyką Ziem Zachodnich. 

Bolesław Maroszek 

7 A. Kwilecki dla celów porównawczych poddał analizie warunki życia w rodzinnej wsi 
Łemków w pow. nowosądeckim. 

8 A. Kwilecki, Z badań nad przemianami społeczno-kulturalnymi wsi na Ziemiach Za
chodnich, „Przegląd Zachodni" 1961, nr 1. 




