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Wprowadzenie

Pewnym truizmem jest stwierdzenie, iż amerykańska myśl polityczno-prawna
zajmuje szczególne miejsce we współczesnej filozofii i teorii prawa oraz polityki.
Bardziej intelektualnie zajmujące wydaje się wskazanie powodów, dla których to
ogólnikowe stwierdzenie jest tak mocno prawdziwe u progu XXI wieku.
Po pierwsze, Stany Zjednoczone to najstarsza nowożytna demokracja liberalna, korzeniami sięgająca do jednego z najstarszych parlamentaryzmów (angielskiego, a potem brytyjskiego). Amerykańska tradycja myśli politycznej i prawnej,
trwająca nieprzerwanie od ponad dwóch wieków, rozwijała się nieprzerwanie
w otoczeniu demokratycznych i wolnościowych zmian systemu politycznego. Po
drugie, tworzona była ona w ramach systemu politycznego wymyślonego od nowa,
na przysłowiowej terra nova, dzięki czemu nie była obciążona historią konfliktów
dynastycznych czy wojen religijnych, jak w przypadku kontynentu europejskiego
i azjatyckiego. Należy oczywiście pamiętać, że mimo wszystko amerykańska myśl
czerpała głęboko z doświadczeń europejskich i to na ich gruncie stworzyła własną
oryginalną syntezę tych doświadczeń z nowymi elementami. Po trzecie, amerykańska myśl tworzona była w ramach unikalnego społeczeństwa, będącego przysłowiowym tyglem, w którym mieszają się odmienne doświadczenia, różne tożsamości
i tradycje wielu narodów i grup etnicznych. Amerykańskie społeczeństwo jest
zresztą do dziś jednym z najbardziej zróżnicowanych. Po czwarte, wyjątkowa zdaje
się sama historia państwa amerykańskiego, prowadząca od zbuntowanych kolonii
do najpotężniejszego państwa w globalizującym się świecie XX i XXI wieku. Ten
status globalnego mocarstwa także stanowi element wyjątkowego środowiska,
w którym rozwija się amerykańska myśl polityczno-prawna. Dzięki temu liczne
koncepcje łatwo poddają się eksportowi, choć dużo trudniej ocenić skutki tych
działań (choćby na przykładzie przysłowiowego już „eksportu demokracji”).
Wyjątkowość amerykańskiej myśli politycznej ma także swe źródła we wspominanym już swoistym systemie politycznym i prawnym, który jest efektem oddziaływania na siebie takich elementów jak system prezydencki, system common
law i federalizm. Jednak system polityczno-prawny i odpowiadająca mu myśl oraz
kształtująca je historia to nie tylko blaski, ale także cienie, które miały istotny
wpływ na amerykańską myśl polityczno-prawną. Za jeden z najistotniejszych elementów uznać należy konflikty rasowe, towarzyszące Stanom Zjednoczonym od
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początku ich istnienia. Walka z niewolnictwem, skutkująca wojną secesyjną, nieomal doprowadziła do zagłady młodego państwa. Mimo zwycięstwa zwolenników
abolicjonizmu, nie oznaczało to automatycznie zwycięstwa równości rasowej. Niewolnictwo zastąpiła niemal równie poniżająca i pozbawiająca Afroamerykanów
godności człowieka segregacja rasowa. Walka o rzeczywiste równouprawnienie toczy się zresztą do dziś. Równie głęboki wpływ na Stany Zjednoczone miały takie
związane ze sobą wydarzenia jak wojna w Wietnamie, rewolucja seksualna, ruch
hipisowski czy feminizm drugiej i trzeciej fali. Nie sposób także zapomnieć o efekcie logiki zimnej wojny, która przedstawiana jako walka z imperium zła często prowadziła do wspierania reżimów niedemokratycznych. Kontrowersyjne są również
działania Stanów Zjednoczonych w ramach wojny z terrorem, a drugą inwazję na
Irak – ze względu na skutki – trudno dziś uznać za sukces. Wszystko to tworzy
niezwykle fascynujące środowisko dla historyka idei, badacza myśli politycznoprawnej, czy specjalistów z zakresu nauk politologiczych oraz ekonomicznych.
Warto wreszcie podkreślić, iż wartość niniejszej publikacji wynika jednak nie
tylko z istotności dziedziny naukowej, której badań podjęli się autorzy poszczególnych rozdziałów. Obok autorów z Polski, zaproszenie do napisania poszczególnych
rozdziałów przyjęli goście z zagranicy: Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W poszczególnych rozdziałach autorzy umiejętnie połączyli teorię amerykańskiego konstytucjonalizmu z aspektami praktycznymi. W ten sposób charakterystyka myśli
politycznej i prawnej dokonywana jest w praktycznych wymiarach: w kontekście
szczegółowych rozwiązań systemowych, orzeczeń sądowych i praktyki politycznej.
Dzięki temu czytelnik może zobaczyć bezpośredni wpływ doktryn politycznoprawnych na funkcje państwa i stanowionego przezeń prawa.
Jednym z celów przyświecających autorom było dotarcie do jak najszerszego
kręgu odbiorców. Dlatego książka jest dwujęzyczna – znacząca cześć artykułów,
niniejszy wstęp oraz abstrakty tekstów sporządzane są w j. angielskim. Ponadto
w ramach niniejszego tomu spotkały się różne pokolenia naukowców. Począwszy
od najmłodszych badaczy – studentów ostatnich lat studiów prawniczych oraz
doktorantów – poprzez bardziej doświadczonych naukowców na różnych szczeblach swej kariery, a skończywszy na uznanych profesorach. Dzięki temu książka
przestawia spojrzenie na amerykańską myśl z punktu widzenia różnych pokoleń.
To duża wartość, zarówno dla czytelnika, jak i dla samych autorów, którzy mogli
skonfrontować swe zainteresowania i metody badawcze ze swoimi młodszymi lub
starszymi kolegami.
Monografia podzielona jest na cztery części. Część I, zatytułowana Między
recepcją a komparatystyką. O amerykańskich koncepcjach w Europie i europejskich
12
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w Stanach Zjednoczonych przedstawia związki między amerykańskimi a europejskimi doktrynami polityczno-prawnymi. Poszczególni autorzy zajęli się zarówno
problematyką recepcji (tak w wąskim tego słowa znaczeniu, jak i szerokim) wybranych koncepcji prawnych i politycznych, i podjęli próby porównania pewnych
idei, instytucji i praktyk. Część II, zatytułowana Koncepcje prawne i polityczne w
sferze stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznych Stanów Zjednoczonych porusza kwestie kluczowe dla współczesnego zglobalizowanego świata, m.in.
roli Stanów Zjednoczonych w ramach starań o utrzymanie globalnego pokoju oraz
doświadczeń związanych z problemem migracji. Część III, zatytułowana Wybrane
problemy amerykańskiej myśli politycznej i prawnej stanowi zbiór artykułów poruszających istotne zagadnienie ze sfery amerykańskiego konstytucjonalizmu, praw
obywatelskich oraz kluczowych dla amerykańskich doświadczeń doktryn polityczno-prawnych. Ostatnia, IV część, zatytułowana Wybrane problemy amerykańskiej myśli ekonomicznej, skupia się na problemach ze sfery myśli ekonomicznej oraz
stosunków gospodarczych i społecznych.
Część pierwszą otwiera praca Retta R. Ludwikowskiego, pt. Amerykanizacja
polskiej polityki i prawa - lekcja z komparatystyki czy komparatystyczna dekoracja?
Profesor Columbus School of Law na Catholic University of America poddaje krytycznej analizie próby konfrontacji polskich i amerykańskich struktur politycznoprawnych. Ponadto w kontekście studiów porównawczych stawia pytanie o zasadność porównywania politycznego charakteru amerykańskiego Sądu Najwyższego
do dokonującej się politycyzacji polskiego Trybunału Konstytucyjnego. W drugim
tekście pt.: „Recepcja” do prawa wspólnotowego amerykańskiej doktryny essential facilities Elżbieta Małecka zawarła rozważania na temat źródeł i ewolucji amerykańskiej
doktryny essential facilities oraz jej wpływu na europejskie prawo wspólnotowe.
Autorka rozważa kwestię tego, czy wspomniana koncepcja na stałe wpisała się
w system prawa wspólnotowego. Tezą artykułu jest słuszne przekonanie, że prokonkurencyjne rozwiązania zawarte w omawianej doktrynie nie zawsze są stosowane, mimo istnienia pewnej określonej linii orzeczniczej. Trzeci tekst tej części,
autorstwa Joanny Michałowskiej i Bartłomieja Oręziaka, zatytułowany jest Realizacja trójpodziału władzy Monteskiusza w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych
Ameryki – uwagi na tle analizy historyczno-prawnej. Artykuł w pierwszej kolejności
przedstawia Monteskiuszowską koncepcję podziału władzy, a następnie porównuje
ją do reguł wprowadzonych do amerykańskiego systemu politycznego. Warto podkreślić, że autorzy nie ograniczyli się jedynie do porównania zasad zawartych
w konstytucji federalnej, ale uzupełnili swe rozważania o przykłady rozwiązań
ustrojowych zawartych w wybranych konstytucjach stanowych. W dalszej części
13
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czytelnik zapoznać może się z tekstem autorstwa Anny Mazur zatytułowany jest
Roszczenia ofiar Holokaustu w perspektywie polsko-amerykańskiej. Autorka, podejmując ten trudny temat, nie ograniczyła się jedyne do zestawienia dwóch stanów
prawnych: polskiego i amerykańskiego. W swym artykule przedstawia także wybrane uregulowania z zakresu prawa międzynarodowego. We wnioskach końcowych Autorka poddała krytyce ideę wskazania daty, po której wygasałyby wszelkie
roszczenia ofiar Holokaustu. Natomiast podkreśliła konieczność rozwijania praw
dotyczących tej kwestii.
Część II monografii pt. Koncepcje prawne i polityczne w sferze stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych otwiera tekst Rity
M. Housseiny zatytułowany America’s foreign policy: gone rogue or packaged differently?. Autorka podjęła się trudnego zadania scharakteryzowania najnowszych tendencji w amerykańskiej polityce zagranicznej, które przyniosła nowa prezydentura
Donalda Trumpa. Następnie znaleźć można artykuł pt.: Benefits Of Migration For
Human Development: United States of America And The Origin Countries., którego
autorem jest Liliia Kurii. Autorka opisuje w nim rozwiązania amerykańskie na tle
praktyk wypracowanych głównie na szczeblu międzynarodowym. Kolejne dwa artykuły odnoszą się do koncepcji politycznych związanych z dotychczasową działalnością Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Pierwszy z nich, którego autorem jest Marta Tumidalska zatytułowany jest Ameryka między izolacjonizmem a interwencjonizmem. Myśl polityczna XX i XXI w. i obrazuje historyczne
uwarunkowania dwóch przeciwstawnych doktryn w polityce zagranicznej: izolacjonizmu i interwencjonizmu. W drugim z tych tekstów, zatytułowanym Pax Americana – Przyszłość czy przeszłość? Konstanty Kuryłowicz podejmuje się próby odpowiedzi na pytanie o stabilność dzisiejszego porządku międzynarodowego wyznaczanego przez dominacje Stanów Zjednoczonych. Próbując odpowiedzieć na pytanie dotyczącego jego trwałości oraz ewentualnych kierunków zmian słusznie
wskazuje na wzrost znaczenia Chin oraz rozwój potęg regionalnych, powstanie
międzynarodowych organizacji zmieniających globalny układ sił u oraz zmiany demograficzne i gospodarcze.
Część trzecią pt. Wybrane problemy amerykańskiej myśli politycznej i prawnej
rozpoczyna artykuł autorstwa Łukasza Bartosika pt.: Dignity as autonomy – conceptual framework of human dignity as an attribute of an individual in the American
libertarian philosophy of law. Autor przedstawia w nim libertariańska koncepcję
ludzkiej godności opartą na autonomii jednostki i wyrażoną w jej samoposiadaniu
oraz naturalnym prawie własności. Drugi artykuł, autorstwa Michał Szymań14
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skiego, zatytułowany jest Alternatywna prawica – prawo do hejtowania? Autor, posiłkując się działalnością alt-right w Internecie wskazuje na problemy z właściwym
zakreśleniem granic swobody wypowiedzi w drodze interpretacji amerykańskiej
Pierwszej poprawki do Konstytucji. Powyższe dwa artykuły dotyczyły problematyki praw obywatelskich. Natomiast trzeci tekst w tej części odnosi się do jednego
z najdonioślejszych problemów amerykańskiego konstytucjonalizmu, tj. kwestii interpretacji konstytucji. Michał Wieczorkowski, w swym artykule pt.: Doktryny interpretacji Konstytucji USA w świetle neopragmatyzmu Stanley'a Fisha dokonał analizy i porównania najważniejszych metod interpretacji amerykańskiej ustawy zasadniczej, tj. oryginalizmu, tekstualizmu i doktryny living Constitution w kontekście neopragmatyzmu Stanley'a Fisha. Kolejny artykuł, autorstwa Anny Węgiel,
zatytułowany jest Traditionalists vs. Libertarians: The Seven Major Differences between the Two Currents of American Conservatism. Tekst skupia się na ukazaniu
różnic między dwoma nurtami politycznymi, które częstokroć traktowane są jako
elementy jednej tradycji politycznej. Autorka, aby uzasadnić tezę przeprowadziła
ciekawą analizę zarówno fundamentalnych idei leżących u podstaw obu nurtów,
jak i szczegółowych koncepcji charakterystycznych tak dla konserwatyzmu, jak
i libertarianizmu. Na zakończenie tej części czytelnik może zapoznać się z tekstem
„Komunitariańska krytyka teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa”, którego autorem
jest Gniewomir Wycichowski-Kuchta.
Czwarta część monografii skupia się na koncepcjach ze sfery gospodarczej
i ekonomicznej. Otwiera ją artykuł autorstwa Filipa Lubińskiego zatytułowany Liberalne teorie sprawiedliwości wobec bezwarunkowego dochodu podstawowego. Autor
opisuje w nim ideę bezwarunkowego dochodu podstawowego. Swe rozważania
osadza w kontekście dwóch fundamentalnych dla XX wieku doktryn. Pierwszą
z nich jest koncepcja sprawiedliwości jako bezstronności Johna Rawsla, drugą –
teoria sprawiedliwości Roberta Nozicka. Konfrontując ideę bezwarunkowego dochodu podstawowego z regułami tych dwóch koncepcji Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, na ile jest ona właściwym i słusznym rozwiązaniem. Następnie
czytelnik znaleźć może artykuł pt.: Is Coase Theorem dead for lawyers? An overview
of legal criticism autorstwa Julii Naumowicz. Autorka przedstawia w nim krytykę
twierdzenia Ronalda Coase, które przedstawił w swoim słynnym tekście artykuł The Problem of Social Cost, opublikowanym w 1960 roku. Tekst stanowi próbę
odpowiedzi na pytanie, czy jest ona wystarczająca do uznania teorematu za ostatecznie odrzucony. W dalszej kolejności znajduje się artykuł autorstwa Julii Szwiec
pt.: ADR in the United States in legal aspect with its history, advantages and disad15
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vantages. Porusza on ważny nie tylko dla nauk ekonomicznych problem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution).
Następnym artykułem jest tekst pt.: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jako ojczyzna współczesnej koncepcji corporate governance autorstwa Sebastiana Podmiotko.
Artykuł porusza interesująca problematykę amerykańskiego system ładu korporacyjnego i związanych z nim koncepcji. Autor w pierwszej kolejności dokonuje przeglądu definicji odnoszących się do koncepcji corporate governance, następnie przedstawia jego genezę i ewolucję, uwzględniając rolę samej korporacji jako instytucji,
by zakończyć opisem amerykańskiego modelu ładu korporacyjnego. Tekstem zamykającym część czwartą i całą monografię, jest artykuł autorstwa Marka
Owsiannego pt.: Koncepcja pracownika na tle orzecznictwa sądów amerykańskich,
w wybra-nych sprawach dotyczących sportu akademickiego.
Z życzeniami przyjemnej lektury,
Michał Urbańczyk
Łukasz Bartosik
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It would be a truism to say that the American political and legal thought
occupies a special place in contemporary philosophy and theory of law and politics.
It is, however, intellectually thrilling to indicate specific reasons why this generic
statement is still so true at the beginning of the 21st century.
First of all, the United States are the oldest modern liberal democracy, having
origin in one of the oldest parliamentary systems – the English and then the British. The American tradition of political and legal thought, lasting continuously for
over two centuries, has developed surrounded by democratic and libertarian
changes which were constantly affecting the political system. Secondly, it was created as part of a political system invented from the beginning on the proverbial
terra nova, and thanks to that fact it was not burdened with the history of dynastic
conflicts or religious wars, as in the case of the European and Asian continent. It
should, of course, be remembered that, despite everything, American thought drew
deeply from European experiences and that it was on their basis which it has created its own original synthesis of these experiences, combining them with completely new elements. Thirdly, American thought was created as part of a unique
society, which is oftentimes referred to as a melting pot in which different experiences, identities and traditions of many nations and ethnic groups are mixed together. The American society does not cease to be the most diverse in the world.
Fourthly, the very history of the American state seems to be exceptional, emerging
from rebellious colonies to the most powerful state in the globalizing world of the
20th and 21st century. The status of the global power is also a part of the extraordinary environment in which the American political and legal thought tends to develop. Thanks to this, many American concepts are easy to export abroad. Yet, it
is difficult to assess the effects of these inspirations throughout the world, even
when referring to a particularly renowned example of the “export of democracy"
which is still in progress.
The uniqueness of the American political thought also has its source in the
aforementioned specific political and legal system, which is an effect of interactions
between such elements as the presidential system, the common law system and the
rule of federalism. However, the American political and legal system and the corresponding thought, as well as the history which has shaped them, are not only
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splendors, but also shadows. One of the most important elements to be mentioned
is racial conflicts, which have persisted in the United States since the beginning of
its existence. The fight against slavery, resulting in the Civil War, almost led to the
destruction of the young state. Despite the victory of followers of abolitionism,
this did not automatically mean the victory of racial equality. Slavery has been
replaced by racial segregation, which was almost as humiliating and depriving of
human dignity towards African Americans as the former system. The fight for real
equality is still ongoing today. An equally profound impact on the United States
had such related events as the war in Vietnam, the sexual revolution, the hippie
movement or feminism of the second and third wave. It is also impossible to forget
about the logic effect of the Cold War, which, presented as a struggle against the
evil empire, often led to support of undemocratic regimes. Equally controversial
are the actions of the United States as part of the War on Terror, and the second
invasion of Iraq, which – due to the consequences – are hardly regarded as a success
today. All this creates an extremely fascinating environment for a historian of ideas,
a scientist of political and legal thought, or any other specialist from the field of
political and economic sciences.
Finally, it is worth emphasizing that the value of this publication is not only
due to the importance of the scientific field which the authors of particular chapters undertook. In addition to authors from Poland, the invitation to write individual chapters was accepted by guests from abroad – the United States and
Ukraine. In individual chapters, the authors skilfully combined the theory of
American constitutionalism with practical aspects. In this way, the characteristics
of political and legal thought are carried out in practical dimensions: in the context
of detailed system solutions, judicial decisions and political practice. Thanks to
this, the reader can see the direct influence of political and legal doctrines on the
functions of the state and the laws it legislates.
One of the goals guiding authors was to reach the widest audience. That is
why the book is bilingual - a significant part of the articles, this introduction and
the abstracts of texts are prepared in English. It is also worth noting that within
this volume different generations of scientists had met. Beginning with the youngest researchers – students of law schools and doctoral students – through more
experienced researchers at various levels of their careers, and ending with recognized professors. Thanks to this fact, the book presents a look at the American
thought from the point of view of different generations. This is a great value for
both the reader and the authors themselves who had a chance to confront their
interests and research methods with their younger or older colleagues.
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The monograph is divided into four parts. Part I, entitled “Between Reception and Comparative Studies. About American concepts in Europe and European
in the United States” presents the relationship between American and European
political and legal doctrines. Individual authors addressed both reception issues (in
the narrow sense of the word, as well as broad) selected legal and political concepts
and attempted to compare certain ideas, institutions and practices. Part II, titled
"Legal concepts and political in the sphere of international relations and foreign
policy of the United States" addresses key issues for the modern globalized world,
including the role of the United States in the effort to maintain global peace and
experience related to migration. Part III, titled "Selected Problems of American
Political and Legal Thought" is a collection of articles dealing with important issues in the sphere of the American constitutionalism, civil rights and the most
important strands of American political and legal doctrines. The last, fourth part,
titled "Selected problems of American economic thought", focuses on problems
within the sphere of economic thought, and economic and social relations.
Part I of the book is opened by a work of Rett Ludwikowski, titled Americanization of Polish politics and law - a lesson from comparative studies or comparative
decoration? The professor from Columbus School of Law at the Catholic University of America critically analyzes the attempts to confront Polish and American
political and legal structures. In addition, in the context of comparative studies, he
rises a question about the legitimacy of comparing the political character of the
American Supreme Court to the ongoing politicization of the Polish Constitutional Court. In the second text, Reception of the American Essential Facilities Doctrine into the EU Law, Elżbieta Małecka considers the sources and evolution of the
American doctrine of essential facilities and its impact on European Community’s
law. The author then considers the question whether the concept has become
a permanent part of the system of the EU law. The thesis of the article is the right
conviction that the pro-competitive solutions contained in the discussed doctrine
are not always applied, despite the existence of a steady line of courts’ adjudications. The third text of this part, written by Joanna Michałowska and Bartłomiej
Oręziak, is entitled Implementation of Montesquieu's separation of powers in the legal
order of the United States of America - remarks of the background of historical-legal
analysis. In the first place, the article presents Montequieu’s concept of division of
powers, and then compares it to the rules introduced into the American political
system. It is worth noting that the authors did not limit themselves to comparing
the rules contained in the federal constitution, but complemented their deliberations with examples of political solutions contained in selected state constitutions.
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In the following part, the reader can have a chance read the text by Anna Mazur,
entitled Claims of the victims of the Holocaust in the Polish-American perspective. The
author, taking up this difficult subject, did not limit himself to combining only
two legal states: Polish and American one. In her article she also presents selected
regulations in the field of international law. In the final conclusions, the author
criticized the idea of indicating the date on which all claims of Holocaust victims
would expire. However, she stresses the need to develop laws regarding this issue.
Part II of the monograph, titled "Legal and political concepts in the sphere of
international relations and foreign policy of the United States" opens with the text
of Rita M. Housseina entitled America's foreign policy: gone rogue or packaged differently? The author undertook the difficult task of characterizing the latest tendencies in American foreign policy, which brought the new presidency of Donald
Trump. On the following pages a reader can find an article titled Benefits Of Migration For Human Development: United States of America And The Origin Countries, written by Liliia Kuria. The author describes American solutions in the context of practices developed mainly at an international level. The next two articles
relate to political concepts related to the current U.S. activity in the international
arena. The first of these, whose author is Marta Tumidalska, is entitled America
between isolationism and interventionism. Political thought of the 20th and 21st centuries, and illustrates the historical conditions of two opposing doctrines in foreign
policy: isolationism and interventionism. In the second of these texts, entitled Pax
Americana - Future or Past?, Konstanty Kuryłowicz attempts to answer the question
about the stability of today's international order determined by the dominance of
the United States. Trying to answer the question about its durability and possible
directions of change, the article rightly points to the growing importance of China
and the development of regional powers, the emergence of international organizations changing the global balance of power and demographic and economic
changes.
Part III, titled "Selected problems of American political and legal thought",
begins with an article of Łukasz Bartosik entitled Dignity as autonomy – conceptual
framework of human dignity as an attribute of an individual in the American libertarian philosophy of law. The author presents a libertarian concept of human dignity based on the autonomy of an individual, expressed in his self-ownership and
natural right to property derived from his mere existence. The second article of
this part, written by Michał Szymański, is entitled Alternative Right - Right to Hating? The author, using the examples of activity of alt-right on the Internet, points
to the problem of proper delineation of the limits of freedom of expression through
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the interpretation of the American First Amendment to the Constitution. The
above two articles concerned the issue of citizens' rights. The third text in this part
refers to one of the most significant problems of American constitutionalism,
namely the issue of interpreting the Constitution. Michał Wieczorkowski, in his
article titled The doctrine of the interpretation of the US Constitution in the light of
Stanley Fish’s neopragmatism, analyses and compares the most important methods
of interpretation of the American fundamental law – originalism, textualism and
the doctrine of living Constitution – in the context of Stanford Fish's neopragmatism. Another article, by Anna Węgiel, is entitled Traditionalists Vs. Libertarians:
The Seven Major Differences between the Two Currents of American Conservatism.
The text focuses on showing the differences between two political currents, which
are often treated as elements of one political tradition. The author, to justify his
thesis, conducted an interesting analysis of both the fundamental ideas underlying
the two currents as well as detailed concepts typical of conservatism, as well as of
libertarianism. At the end of this part, the reader may also become familiar with
the text Communitarian Criticism of the Theory of Justice John Rawls, written by
Gniewomir Wycichowski-Kuchta, which analyzes John Rawls’ ideas through a
communitarian lens.
Part IV of the monograph focuses on concepts from the spheres of economy and socio-economic relations. It is opened by an article written by Filip Lubinski titled Liberal theories of justice in comparison with the concept of the unconditional basic income. The author describes the idea of an unconditional basic income. He settles his considerations in the context of two fundamental doctrines of
the 20th century. First of them is the concept of justice as impartiality set forth by
John Rawls, and the second – the theory of justice of Robert Nozick. Confronting
the idea of an unconditional basic income with the precepts of these two concepts,
the author tries to answer the question whether it is a just and legitimate solution.
Then, the reader may find an article entitled: Is Coase Theorem dead for lawyers? An
overview of legal criticism written by Julia Naumowicz. The author criticizes the
claim of Ronald Coase, who presented the theorem in his famous article The Problem of Social Cost, in 1960. The text is an attempt to answer the question of whether
it is sufficient to recognize the theorem as definitively rejected. Next is an article
by Julia Szwiec entitled ADR in the United States in legal aspect with its history,
advantages and disadvantages. It addresses the problem of alternative methods of
dispute resolution (ADR - Alternative Dispute Resolution), which is important
not only for economic sciences. The next article is titled The United States of America as a fatherland of the contemporary concept of corporate governance by Sebastian
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Podmiotko. The article touches on the interesting issues of the American system
of corporate governance and related concepts. The author, first of all, reviews the
definitions relating to the corporate governance concept, and then presents its genesis and evolution – considering the role of the corporation itself as an institution
– in order to complete the description of the American corporate governance model.
The closing text of the fourth part, and the entire monograph, is an article by
Marek Owsianny titled The concept of the employee on the background of the jurisprudence of American courts, in selected court cases concerning academic sport.
Wishing you a pleasant reading,
Michał Urbańczyk
Łukasz Bartosik
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About American concepts
in Europe and European in the United States
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Amerykanizacja polskiej polityki i prawa lekcja z komparatystyki
czy komparatystyczna dekoracja?

Wprowadzenie
Ocena współczesnych transformacji polskich struktur politycznych i prawnych niewątpliwie wymaga tła porównawczego i przyznać trzeba, że wzorce amerykańskie stanowią tu najczęściej stosowany punkt odniesienia. Rodzą się pytania,
czy na przykład, politycyzacja polskiego Trybunału Konstytucyjnego i polityczny
charakter amerykańskiego Sądu Najwyższego zasługują na konfrontację? Czy
próby poddania polskiego sądownictwa pod kontrolę ministerstwa sprawiedliwości
mogą być porównywane do rosnącej w Stanach tendencji do sterowania polityką
prawną państwa przez prezydenckie dekrety wykonawcze? Czy amerykański system
podziału i seperacji władz, a szerzej amerykański konstytucjonalizm dostarczają
w dalszym ciągu wzorców wartych do naśladowania przez polskich politycznych
decydentów? Czy badania nad funkcjonowaniem amerykańskich struktur prawnych i politycznych dostarczają lekcji dla polskiego społeczeństwa, czy też stanowią
wygodną dekorację markującą postępujący proces autokratycznych przemian sterowanych przez elity rządzące? Pytania te są niewątpliwie warte krótkiej lekcji
z komparatystyki prawnej.
Komparatystyka
Dyskusje nad wartością porównawczych studiów nad modelowymi strukturami politycznymi i prawnymi mają długą historię i wymagają kilku wstępnych
refleksji.
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Po pierwsze, musimy odnotować tu spory o sam sens „modelowania”, w których, generalizując nieco klasyczne postawy doktrynalne, tradycjonaliści podkreślali żywiołowość kształtowania się ustrojów polityczno-prawnych, gdy bardziej lewicowi myśliciele byli skłonni wskazywać na rolę samego człowieka aktywnie konstruującego (modelującego) swoje środowisko. W zależności od tych fundamentalnych założeń filozoficznych, państwa i ich systemy prawne miały rosnąć i rozwijać
się spontanicznie jak żywe organizmy lub kształtować się zgodnie z koncepcjami
możliwie najlepszych struktur polityczno-prawnych. Tak więc rodzi się tu pytanie,
czy obserwator przekształceń tych struktur powinien skupić się na badaniu ewolucji
poglądów na rzeczywistość historyczną (polityczną, ideologiczną ekonomiczną), czy też
badaniami nad samą rzeczywistością historyczną1.
Musimy przyznać, że po latach studiów nad metodologią komparatystyki,
żadna z tych dość skrajnych opcji nie wydaje się słuszna. Struktury politycznoprawne nie rosną jak drzewa, ale też nie są tworzone zgodnie z teoretycznymi modelami konstruowanymi w gabinetach uczonych.
Szukając przykładów potwierdzających tę tezę, warto przypomnieć, że jednym
z klasycznych wyzwań dla politologów i prawników było analizowanie różnic i podobieństw między systemami opartymi na tradycjach cywilnoprawnych i na wzorach wywodzących się ze źródeł tak zwanego common law. Nie wnikając tu w szczegóły odróżniające system oparty na prawie kodeksowym od systemu szukającego
zrębu struktur prawnych w tworzonych przez sądy precedensach, należy przyznać,
że już w 1900 r., Pierwszy Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego
w Paryżu wskazał na postępującą unifikację prawa2. W trakcie Kongresu, wielu
komentatorów stawiało pytanie, czy zatarcie się standardowych różnic między klasycznymi rodzinami systemów prawno-politycznych, nie zakwestionuje samego
sensu komparatystyki.
W istocie znaczenie komparatystyki w XX wieku nie zostało podważone,
wskazano jedynie na jej zmieniające się priorytety. Po pierwsze, warto podkreślić,
że porównania są naturalną reakcją każdego człowieka. Tak jak nie zdajemy sobie
często sprawy, że „mówimy prozą”, tak fakt, iż poza wypowiadaniem zdań czysto
analitycznych definiujących pewne pojęcia, zawsze odwołujemy się do porównań,
Por. szerzej, R. R. Ludwikowski, Uwagi o badaniach polskiej myśli politycznej, Studia Nauk Politycznych 1977, Nr 3, s. 177.
2
Por. Paris International Congress of Comparative Law – Culmination and End of the First Phase of
Comparative Law Research, [online] https://comparelex.org/2015/05/19/paris-international-congress-of-comparative-law-culmination-and-end-of-the-first-phase-of-comparative-law-research/
[dostęp: 28.10.2017].
1
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pozostaje niezauważony. W istocie jednak, oceniając jakiekolwiek zjawiska, łącznie
z systemami polityczno-prawnymi, wypowiadamy sądy porównawcze. Gdy twierdzimy, przykładowo, że pewne instytucje są „dobre” lub „gorsze”, w tle takiej obserwacji istnieje przedmiot, który jest „zły” lub „lepszy”.
W XXI wieku, znaczenie komparatystyki poddano ponownie pod dyskusję.
Można zauważyć, że zrodziły się tu dwa nurty; pierwszy, wskazujący, że prawo międzynarodowe prywatne bardziej niż publiczne wymaga porównań, i drugi, podkreślający, że w wieku globalizacji należy skupić się na wartościach wspólnych wszystkim ludziom, a nie na różnicach eksponujących różne regionalne priorytety3.
Po drugie, współczesne badania nad komparatystyką wskazały, że coraz częściej zamiast porównywania „modeli”, szukamy jedynie praktycznego znaczenia
różnic i podobieństw między strukturami polityczno-prawnymi; porównujemy
funkcje społeczne spełniane przez politykę i prawo (funkcjonalizm socjalny), lub
wyjaśniamy różnice prawne na tle szerzej pojętej kultury politycznej i prawnej
(funkcjonalizm kulturowy)4.
Po trzecie, komparatystyka XXI wieku kładzie nacisk na istnienie modeli
„mieszanych”, na wzajemne przenikanie się zjawisk, czyli raczej na procesy „zapożyczania” niż „modelowania”5.
Patrząc, w pryzmacie tych uwag, na problem zakreślony we wstępie tego artykułu, należy podkreślić, że autor nie zaprzecza samego sensu porównań rozmaitych zjawisk politycznych zachodzących w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Jest
sprawą oczywistą, że „amerykanizacja” może oznaczać uzasadnioną praktycznie
próbę wskazania na pewne wspólne dla Polski i Stanów Zjednoczonych tendencje
w ewolucji prawa i polityki. Pozorowane porównania, nie poparte staranną argumentacją, mogą jednak prowadzić również do konkluzji mających znikomy sens
poznawczy, podkreślających, przykładowo, że Amerykanie uczyli się od Polaków

3
Por. szerzej F. Werro, What We Write About When We Write About Comparative Law: Pierre
Legrand‘s Critique and Discussion, The American Journal of Comparative Law 2017, Tom LXV,
s. vii.
4
Dla szerszych refleksji nad tymi (często retorycznymi różnicami) warto porównać niezmiernie szczegółowy artykuł Pierre Legranda, Jameses at Play: A Tractation on the Comparisons of Laws”
z krytyką zaprezentowaną przez Jamesa Gordleya, Comparison, Law, and Culture: A Response to Pierre
Legrand. Oba artykuły zostały opublikowane w cytowanym już powyżej The American Journal
of Comparative Law 2017, Tom LXV, ss. 1-132 i 133-180.
5
R. R. Ludwikowski, Mixed Constitutions – Product of an East-Central European Constitutional Melting Pot, Boston University Law Journal 1998, vol. 16, no. 1, s. 1-70.
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demokracji, a Francuzi jedzenia widelcem6. Kilka wybranych dalej przykładów ma
za zadanie podkreślenie niebezpieczeństw związanych z tak rozumianą „politycyzacją” komparatystyki.
„Bardzo polityczne, partyjne sądy”
Tytuł tego podrozdziału to cytat pochodzący z wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry7. Stwierdzenie to rozpoczęło falę porównań sądów polskich z holenderskimi, hiszpańskimi, niemieckimi, a przede wszystkim amerykańskimi. W polemikach wypowiadali się znani polscy amerykaniści, jak profesorzy
Zbigniew Lewicki i Paweł Laidler8. W argumentach krytycznych w stosunku do
polskiego Trybunału Konstytucyjnego podkreślano w ślad za Ministrem, że sędziowie tego organu, podobnie jak sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, nie są wybierani w wyborach powszechnych, co rzekomo decyduje o politycznym charakterze obu instytucji. W konkluzjach wskazywano, że bez gruntownej reformy sądy nie mogą być uznane za „trzecią władzę”. W Stanach, już
w 1936 r. , stwierdzał to Prezydent Franklin D. Roosevelt, który chciał do sądów
wprowadzić więcej popierających jego politykę sędziów. Reforma sądownictwa
w tym kraju się nie powiodła i trudno przytaczać ten incydent w historii Stanów
Zjednoczonych jako przykład generalnej skłonności Amerykanów do autorytaryzmu. Czy kraje zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone - pytał jednak retorycznie
polski minister - mogą być oskarżane o totalitaryzm? Można na to pytanie odpowiedzieć negatywnie, co dalej nie oznacza, że polskie reformy ograniczające niezależność sądownictwa nie zmierzają w kierunku autorytaryzmu.

Wypowiedz Bartosza Kownackiego w TVN24, [online] https://www.tvn24.pl/wiadomosciz-kraju,3/kownacki-francuzi-to-ludzie-ktorzy-uczyli-sie-od-nas-jesc-widelcem,683253.html [dostęp:
12.10.2016] Por. także wypowiedź Antoniego Macierewicza, Antoni Macierewicz atakuje USA: Budowali swoje państwo dopiero w XVIII w. i chcą uczyć nas, co to jest demokracja? Newsweek pl, 14.03.
2016, [online] http://www.newsweek.pl/polska/antoni-macierewicz-szef-mon-kpi-z-demokracji-usa
-i-ue,artykuly,381803,1.html [dostęp: 12.10.2016].
7
Wypowiedź z 8 grudnia 2015 r. w programie “Tak jest”: Ziobro ocenia, że TK to sąd "bardzo polityczny, partyjny", [online] https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ziobro-w-tak-jest-o-trybunale-konstytucyjnym,601285.html [dostęp: 5.10.2017].
8
Dla polemiki prof. Pawła Laidlera z Ministrem Zbigniewem Ziobro zob. J. Loska [online],
https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/nie-bedzie-jak-w-holandii-hiszpanii-czy-w-stanach-roznicesa-drastyczne,109,2015, [dostęp: 2.10.2017]; Por. także komentarz Przemysława Henzla przytaczający argumenty zaprezentowane przez prof. Zbigniewa Lewickiego, Konflikt o Sąd Najwyższy w USA
podobny do sporu w Polsce o TK. Prof. Lewicki: jest analogia do wydarzeń sprzed 80 lat, ONET
14.03.2016 [online], http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/konflikt-o-sad-najwyzszy-w-usa-podobny-do-sporu-w-polsce-o-tk-prof-lewickiest/l6y00y?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medi
um=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2 [dostęp: 14. 03. 2016].
6
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Argumenty partii rządzącej dotyczące reformy Trybunału Konstytucyjnego,
Krajowej Rady Sądownictwa czy generalnie roli i znaczenia sądów jako „trzeciej
władzy” są w Polsce dobrze znane i powtarzanie ich w tym artykule nie jest konieczne; do komentarzy natomiast na temat pozycji sądów w amerykańskim systemie podziału władz warto dodać kilka uwag.
Przypomnijmy, że kwestia politycznego charakteru procesu decyzyjnego Sądu
Najwyższego Stanów Zjednoczonych odżywa periodycznie w momentach, gdy
amerykański system równoważników (checks and balances) traci założoną w samej
nazwie równowagę. Warto pamiętać kilka takich sytuacji, jak przykładowo, konflikt w wyborach prezydenckich w 2000 roku na Florydzie pomiędzy republikanami wspierającymi George’a Busha a partią demokratyczną popierającą Ala
Gore’a. Impas polityczny rozstrzygnął wtedy federalny Sąd Najwyższy decydując
o przerwaniu niekończącego się przeliczania głosów i faktycznie o zwycięstwie
Busha.
Podobna patowa sytuacja zaistniała po reelekcji Prezydenta Obamy w 2012
roku, kiedy to administracja partii demokratycznej potwierdziła swoje poparcie dla
przeprowadzenia reformy imigracyjnej. Wobec blokowania przez republikanów
aktów ustawodawczych Kongresu, Prezydent w drodze rozkazów wykonawczych
ustanowił czasową ochronę przed departacją dla pewnej wąsko określonej grupy
osób przebywających w Stanach nielegalnie. Decyzja ta stała się pretekstem do analizy amerykańskiego systemu podziału władz, a w szczególności prerogatyw prezydenta i konstytucyjnych uprawnień Kongresu. Pytanie czy prezydent, w wypadku
inercji Kongresu, może przejąć funkcje ustawodawcze, trafiło do sądów, z których
kilka zablokowało rozkazy wykonawcze Prezydenta9.
Kwestia politycyzacji amerykańskich sądów wróciła na pierwsze strony gazet,
gdy po śmierci sędziego Sądu Najwyższego Antonina Scalii, równowaga głosów
czterech sędziów generalnie wspierających optykę polityczną partii demokratycznej

Sąd Dystryktowy w Teksasie, jako pierwszy sąd federalny, zdecydował się 16 lutego 2015 roku na czasowe zablokowanie wykonawczych rozkazów Prezydenta. Sędzia Andrew Hanen stwierdził, że naruszają one Akt o Procedurze
Administracyjnej wymagający od Białego Domu pozostawienia odpowiedniego czasu Kongresowi i stanom na reakcję na jednostronne akcje egzekutywy. Administracja Obamy potwierdziła gotowość do respektowania nakazu sądu
dystryktowego i opóźnienia wykonania dekretów imigracyjnych, zapowiadając jednocześnie złożenie apelacji. Sąd
Apelacyjny dla V Okręgu podtrzymał tymczasowe zawieszenie programu reformy, nie wydając jednak decyzji merytorycznej o legalności kwestionowanych dekretów, a w czerwcu 2016 r. uczynił to samo federalny Sąd Najwyższy.
Dla szerszej analizy por. artykuł R. R. Ludwikowski, A.M. Ludwikowska, Prezydencjalizm amerykański w świetle reformy imigracyjnej Baraka Obamy, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015; oraz A. Liptak, M. D. Shear, Supreme
Court Tie Blocks Obama Immigration Plan, The New York Times 23.06.2016, [online], https://www.nyti
mes.com/2016/06/24/us/supreme-court-immigration-obama-dapa.html [dostęp: 10.12.2017].
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i czterech sędziów, od których oczekiwano postaw pro-republikańskich, niemal zablokowała aktywność decyzyjną „równo podzielonego” najwyższego organu sądowego w Stanach, m.in w kwestii projektów imigracyjnych prezydenta Obamy.
Na podstawie tych kilku przykładów można odnotować, że politycyzacja jest
poniekąd wpisana w amerykański system równoważników. Jest to jednak łudząca
etykietka i polityczny charakter sądownictwa nie może być utożsamiany z podporządkowaniem się sędziów wytycznym partii kontrolującej egzekutywę lub Kongres, lub nawet obie te władze. Zwycięstwo w wyborach prezydenckich kandydata
jednej z partii posiadającej większość w Kongresie, nie daje ani prezydentowi ani
jego ugrupowaniu pełnej legitymacji do kontroli sądownictwa.
Trudno sobie wyobrazić, że w konfiguracji politycznej, w której Partia Republikańska posiada większość w obu izbach Kongresu, wybrany również głosami republikanów Prezydent (jak w momencie pisania tego tekstu, Donald Trump) lub
nominowany przez niego przy poparciu Kongresu Prokurator Generalny, mogliby
odwołać, bez procesu impeachmentu (czyli formalnego postawienia w stan oskarżenia), służących bezterminowo (w granicach szeroko pojętego „dobrego zachowania”- „good behavior”) sędziów. Mimo krytykowanej politycyzacji amerykańskich
sądów, ani Prezydent ani Kongres, nie mogą również, bez formalnej zmiany konstytucji, skrócić sędziowskiej kadencji.
Analizując wypowiedź polskiego Ministra Sprawiedliwości o „polityczny
i partyjnym” charakterze zarówno polskich, jak i amerykańskich sądów, należy
więc wyraźnie podkreślić, że „politycyzacja” nie może być utożsamiana z „partyjnictwem”. Politycyzacja sądownictwa w Stanach Zjednoczonych oznacza dyskrecjonalność w zakresie selekcji przyjętych do rozpatrzenia spraw, co w istocie daje
sądom swobodę do definiowania „kwestii politycznych”, które są „poza kompetencją sądów”10. Politycyzacja może oznaczać ingerencję (poprzez interpretację konstytucji) Sądu Najwyższego w procedury prezydenckich wyborów, w politykę imigracyjną, w zagadnienia związane z finansowaniem elekcji. Oznacza niewątpliwą
skłonność prezydentów do nominacji na stanowiska sędziów politycznych sprzymierzeńców11; nie oznacza jednak ograniczenia gwarantowanej przez konstytucję

Dla wyjaśnienia znaczenia „kwestii politycznej” zob. Zivotofsky v. Clinton, 566 U.S.___ (2012),
132 S. Ct. 1421.
11
Dla szerszego komentarza dotyczącego politycyzacji Sądu Najwyższego, por. A. Ludwikowska, Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych - arbitrzy prawa czy polityki, [w:] Ustroje, Tradycje,
Porównania, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, Warszawa 2015, s. 842-850.
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niezależności sędziów12. Szeroko pojęta niezależność potwierdza, że sądy w Stanach
są trzecią władzą, a nie tylko organem wymiaru sprawiedliwości.
Czy można ułaskawić samego siebie?
W omawianych powyżej przykładach koncentrujących się na politycyzacji sądów, próba uzasadnienia kontrowersyjnych decyzji polskich władz poprzez odwołanie się do amerykańskich realiów prawno-politycznych wymagała pewnej ekwilibrystyki argumentacyjnej. Można wszakże wskazać na łatwiejsze przykłady,
w których podobieństwa mogą niejako same narzucać się komentatorom politycznych wydarzeń w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że nawet
takie przypadki nie uzasadniają ich instrumentalnej interpretacji.
Jedną z pierwszych decyzji nowo wybranego Prezydenta Andrzeja Dudy było
ułaskawienie, 16 listopada 2015 roku, byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego,
powołanego na stanowisko ministra-koordynatora służb specjalnych nowego
rządu. Za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA przy tak
zwanej "aferze gruntowej" w 2007 r. Kamiński został skazany przez Sąd Rejonowy
Warszawa-Śródmieście na 3 lata więzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk.
Rodziło się w tej sytuacji pytanie o konstytucyjność aktu łaski Prezydenta.
Przekazanie tej kwestii do rozważenia polskim sądom groziło poważną kolizją kompetencyjną. Konstytucyjność decyzji Prezydenta zakwestionował bowiem Sąd Najwyższy. Orzeczenie tego organu zostało jednak przez Marszałka Sejmu, Prokuratora Generalnego i grupę posłów PiS zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego13.
W swoim wniosku Zbigniew Ziobro stwierdził, że stosując prawo łaski, Prezydent działa „na własny rachunek” i ponosi wyłącznie odpowiedzialność polityczną przed wyborcami; prerogatyw Prezydenta nie może kontrolować żaden organ, łącznie z sądami. W odpowiedzi na przedłożone opinie rządu i na skierowanie
Szukając aktualnych przykładów braku “partyjności” amerykańskich sądów warto przypomnieć,
że konserwatywny John G. Roberts, nominowany na to stanowisko prezesa Sądu Najwyższego
w 2005 r. przez Prezydenta George’a W. Busha, uznał konstytucyjność ustaw decydujących o prawnej
spuściźnie Prezydenta Obamy. W sprawie King v. Burwell większość sędziów Sądu Najwyższego, głosująca za uzasadnieniem Robertsa, potwierdziła konstytucyjność reformy zdrowotnej Prezydenta
Obamy. W tej sprawie (576 U.S. 2015) Sąd uznał konstytucyjność wykonawczych zarządzeń administracji Prezydenta wydanych w ślad za Patient Protection and Affordable Care Act (ACA). Opinię
sędziego Robertsa poparli sędziowie Kennedy, Breyer, Ginsburg, Sotomayor i Kagan. Glosujący jeszcze w tej sprawie sędzia Scalia złożył odrębną opinię, która poparli sędziowie Thomas i Alito.
13
Por. szerzej artykuł, Ułaskawienie Kamińskiego skończy się w Trybunale Konstytucyjnym. PiS zaskarżył wersję Sądu Najwyższego Newsweek 08.06.2017, [online] http://www.newsweek.pl/polska/polityka/ulaskawienie-kaminskiego-skonczy-sie-w-trybunale-konstytucyjnym-,artykuly,411463,1.html
[dostęp: 09.06.2017].
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sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie.
Wobec trwających prób reformy Trybunału Konstytucyjnego, ostateczna ocena
konstytucyjności aktu łaski Prezydenta pozostaje w chwili pracy nad niniejszym
artykułem nierozstrzygnięta; termin decyzji tego organu jest nadal niepewny.
Polski impas konstytucyjny można by wszakże odsunąć na margines wobec
problemów, którymi rozemocjonowali się w dwa lata później czytelnicy pierwszych
stron ameykańskich gazet. Okazało się bowiem, że Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump ułaskawił Joe Arpaio, byłego szeryfa z hrabstwa Maricopa
w Arizonie. 85-letni szeryf został skazany za obrazę sądu nakazującego mu odwołać
instrukcje zalecające podległym mu policyjnym patrolom sprawdzanie legalności
przebywających w Stanach osób wyglądających na latynoskich imigrantów. Arpaio
w zeznaniach przed sądem przyznał, że lekceważąc nakaz sądu przedłużył polecenie
o patrolowaniu i profilowaniu rasowym rzekomych imigrantów o 17 miesięcy. Arpaio został uznany za winnego wykroczenia i najprawdopodobniej, bez aktu łaski
Trumpa, w chwili orzeczenia sądu o wymiarze kary, mógł zostać skazany na sześciomiesięczne więzienie.
Krytyczni wobec decyzji Trumpa republikańscy kongresmeni z Przewodniczącym Izby Paulem Ryan’em na czele14 wskazywali, że działalność szeryfa i w rezultacie ułaskawienie go przez Prezydenta, stanowi pogwałcenie podstawowych reguł
Międzynarodowego Paktu o Prawach Obywatelskich i Politycznych, gwarantującego, że każde państwo będące sygnatariuszem tego Paktu „zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na terytorium państwa
i podlegają jego jurysdykcji, prawa uznane w Pakcie, bez względu na jakiekolwiek
różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne,
pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności”15. Komentatorzy wskazywali, że przestrzeganie reguł prawa

Por. szerzej artykuł w The New York Times, Paul Ryan Becomes Highest Republican to Criticize
Arpaio Pardon, 27.08.2017, Por. także D. Superville, Paul Ryan joins the critic of Trump’s pardon of
Joe Arpaio, [online], http://www.startribune.com/trump-s-first-pardon-spares-political-ally-arpaio/
441801383/ [dostęp: 12.10.2017].
15
Art 2, Międzynarodowy Pakt o Prawach Obywatelskich i Politycznych, z 19 grudnia 1966 r., Nowy
Jork. Stany Zjednoczone ratyfikowały Pakt z zastrzeżeniami nie podważającymi jednak zobowiązań
wynikających z Art 2. Por. szerzej, Jimmy Carter, U.S. Finally Ratifies Human Rights Covenant,
28 czerwca 1992 r., Christian Science Monitor, [online] https://www.cartercenter.org/news/documents/doc1369.html [dostęp: 25.10.2017].
14
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międzynarodowego jest obowiązkiem państwa, nie podważali jednak konstytucyjności decyzji Prezydenta o ułaskawieniu szeryfa Arpaio16.
Znacznie więcej zastrzeżeń wzbudził fakt, że Trump zwrócił się do Prokuratora Generalnego z żądaniem zamknięcia dochodzenia w tej sprawie i w publicznym wystąpieniu oświadczył, że gdyby chciał, „mógłby uniewinnić samego siebie
i członków swojej rodziny”. Stwierdzenie to wywołało kolejną burzę krytycznych
komentarzy prasowych wskazujących, że władza Prezydenta Stanów Zjednoczonych jest „bardzo szeroka, ale nie pozbawiona ograniczeń”17. W istocie bowiem
Konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi w Art. II sek 2, że „Prezydent stosuje
prawo łaski w sprawach o przestępstwa przeciwko Stanom Zjednoczonych, z wyłączeniem spraw wszczętych wskutek postawienia w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów (cases of impeachment).” Amerykańskie media podkreślały, że Konstytucja Stanów nie jest dostatecznie precyzyjna, by stwierdzić czy Prezydent, przeciwko któremu rozpoczęto postępowanie w sprawach karnych może siebie uniewinnić bez zakończenia procesu impeachmentu18.
Nie kwestionując faktu, że amerykańska Konstytucja jest w wielu postanowieniach nadmiernie elastyczna i w istocie zostawia sądom często przesadną swobodę interpretacyjną, nie można się zgodzić z czysto akademicką konkluzją,
że Kongres i ewentualnie Sąd Najwyższy pozwoliliby Prezydentowi na ułaskawienie samego siebie. 19 Jest niewątpliwe, że próba pogwałcenia jednej z fundamentalnych i powszechnie uznanych za niepodważalnych zasad międzynarodowego porządku prawnego, jakim jest formuła Nemo Judex In Parte Sua, zakładająca, że nikt

16
Problem relacji między prawem międzynarodowym i prawem lokalnym jest jednym z najbardziej
kontrowersyjnych kwestii dyskutowanych przez amerykańskich prawników. Pytanie, czy i ewentualnie w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami, Prezydent może nie respektować prawa międzynarodowego, a w szczególności generalnie uznanych praw człowieka, stało się wątkiem przewodnim sporów pomiędzy ekspertami specjalizującymi się w kolizjach prawnych. Dla szerszej analizy tej
kwestii por. R. Ludwikowski, Supreme Law or Basic Law? The Decline of the Concept of Constitutional
Supremacy, CARDOZO J. INT’L & COMP. 2001, 9, L. 253.
17
C. Torres-Spelliscy, Can Trump pardon himself and his children?, [online] http://www.salon.
com/2017/09/14/can-trump-pardon-himself-and-his-children_partner/ [dostęp: 12.10.2017]. Por.
także P. Bump, Could Trump issue himself a pardon?, The Washington Post, 24.05.2017, [online]
https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/05/24/could-trump-issue-himself-a-par
don/?utm_term=.7d6651d74329 [dostęp: 28.10.2017].
18
Komentatorzy amerykańscy odpowiadali na pytanie o uniewinnienie Prezydenta przez samego siebie w sposób niejasny. P. Bump w cytowanym powyżej artykule stwierdzał: „Krótka odpowiedź
brzmi: nikt naprawdę nie wie. Dłuższe wyjaśnienie brzmi: odpowiedz jest bardziej złożona niż normalnie zakładaliśmy”.
19
Tamże.

33

Rett R. Ludwikowski

nie może być sędzią we własnej sprawie, musiałoby się zakończyć impeachmentem,
a więc sytuacją, w której Prezydent nie mógłby już wykonać prawa łaski 20.
Podsumowując , nie można zanegować podobieństw pomiędzy omawianymi
powyżej przypadkami. Wynikają one z samej koncepcji prezydenckiego prawa łaski, które w obu krajach nie jest nieograniczone. W Polsce konstytucja wyklucza
z grona osób, które mogą zostać ułaskawione, skazanych przez Trybunał Stanu21,
a w Stanach nie stosuje się prawa łaski w stosunku do osób przeciwko którym
wszczęto postępowanie impeachmentu.
Szukając różnic pomiędzy aktualnymi przypadkami wykonania prawa łaski
w obu krajach, należy podkreślić, że uniewinnienie Mariusza Kamińskiego przez
Prezydenta Dudę przed uznaniem jego winy przez sąd apelacyjny nie może mieć
żadnego odniesienia do amerykańskich precedensów. Zastosowanie prawa łaski
wobec szeryfa Arpaio, chociaż kontrowersyjne w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, było w pełni legalne na gruncie prawa Stanów
Zjednoczonych, a bombastyczne deklaracje Prezydenta Trumpa o możliwości ułaskawienia siebie samego nie maja żadnej podstawy prawnej w Stanach i żadnego
odniesienia do sytuacji w Polsce.
Konkluzje
Podsumowując obserwacje zaprezentowane powyżej należy przyznać, że stopień „instrumentalnego” podejścia do porównań polityczno-prawnych Polski
i Stanów Zjednoczonych należy badać osobno w każdej sprawie. Podobieństwa,
jak w wypadku tezy o „politycyzacji sądów”, mogą być bardzo kontrowersyjne;
z kolei w przypadku analizy prezydenckiego prawa łaski, mogą być łatwo dostrzegalne.
Autor tego artykułu przyznaje, że ma wiele zastrzeżeń co do egzemplarycznego
charakteru amerykańskiego systemu polityczno-prawnego22. W wielu sytuacjach
system ten wykazuje luki i prowadzi do impasów politycznych właściwych wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej, odwoływanie się w próbach uzasad-

Dla szerszej analizy politycznych i prawnych prerogatyw Prezydenta Stanów Zjednoczonych, por.
R. R. Ludwikowski, Politicization and Judicialization of the U.S. Chief Executive’s Political and Criminal Responsibility: A Threat to Constitutional Integrity or a Natural Result of the Constitution’s Flexibility?, A M. J. COMP. L. SUPP. 2002, 50, 405, ss. 405-436.
21
Art. 139 Konstytucji RP.
22
R. R. Ludwikowski, Czy najlepsza na świecie? Kilka refleksji sceptycznych o konstytucji Stanów Zjednoczonych, [w] Ustroje, Tradycje, Porównania…, s. 246–248.
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nienia przekształceń ustrojowych w Polsce do klasycznych modeli demokracji zachodniej, a w szczególności do amerykańskiego modelu podziału władz, ma głównie „dekoracyjny” charakter.
Tak więc, spróbujmy wrócić do pytania postawionego we wstępie tego artykułu: czy i w jakim stopniu analiza porządku prawnego Stanów Zjednoczonych
może wzmacniać argumenty wspierające projekty reformacyjne polskich organów
władzy?
Artykuł odpowiada negatywnie na to pytanie. Należy zauważyć, że wszelka
komparatystyka musi zakładać istnienie pewnej wspólnej osnowy konfrontowanych zjawisk. Porównywanie przysłowiowych „jabłek z pomarańczami” ma sens
tylko wtedy, gdy zajmujemy się taką ogólną kategorią, jaką są „owoce”. Przenosząc
to założenie na badaną w tym artykule tematykę, musimy odnotować, że porównanie rozpadających się struktur prawnych w jednym kraju, z instytucjami drugiego kraju, które okresowo mogą być mniej stabilne, jest ryzykowne.
Brak porównywalności (czyli brak wspomnianej wyżej osnowy łączącej porównywane zjawiska) przekreśla korzyści wynikające z porównań; instrumentalne
wykorzystywanie podobieństw bez równoczesnej identyfikacji różnic, przynosi te
same rezultaty.
Trudno uniknąć refleksji, że podane powyżej przykłady dekoracyjnej komparatystyki zdają się przypominać słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego kpiącego
z możliwości sprzedawania agrestu jako winogron23. „Dziecko by zrozumiało” konkludował Młynarski –„że wystarczy wziąć jarzynę i ogolić włoski”. Jest możliwe, że dziecko by zrozumiało, ale pozostaje pytanie czy dorosłe społeczeństwo
powinno taką ofertę zaakceptować?
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Summary

Americanization of the Polish politics
and law - a lesson from the comparative
studies or a comparative decoration?
The article aims to answer a few questions: does the American system of divided and separated powers and more broadly the American constitutionalism still
provide patterns which might be followed by the Polish political decision makers?
Do the studies of the American legal and political structures provide valuable lessons for the Polish society or are just a convenient decoration covering the gradual
process of autocratic transformations controlled by the ruling elites? Do the politicization of the Polish Constitutional Tribunal and political nature of the decisions
of the Supreme Court of the United States deserve a confrontation? Do the attempts to submit the Polish judiciary to the control of the Ministry of Justice can
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be compared to the growing trend in the United States to control the legal policy
of the country by presidential executive decrees?
In the introductory part, the article presents some methodological reflections
highlighting the value of comparative studies. Against this background, the author
critically evaluates the attempts to compare the Polish and American legal and political structures, particularly the trend toward politicization of the judiciary and
judicialization of the executive powers. The conclusions of the article point out
that none of the values of the comparative studies may counterbalance the negative
effects of misinformation which result from instrumental and decorative use of
comparative confrontations.
Keywords: Methodology of comparative studies, Americanization of the Polish
politics and law, Division of powers, Politicization of judiciary, Political comparability: instrumental use of comparisons for political purposes.
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„Recepcja” do prawa wspólnotowego
amerykańskiej doktryny

essential facilities

Uwagi wstępne
Celem opracowania jest ukazanie genezy i rozwoju amerykańskiej doktryny
essential facilities oraz jej wpływu na prawo wspólnotowe na przykładzie wybranych
orzeczeń. Autorka podejmie próbę odpowiedzi na pytanie czy koncepcja essential
facilities na stałe wpisała się w system prawa wspólnotowego? Inspiracją do jego
postawienia jest sprawa Google Shopping. W ramach nakreślonego celu będę udowadniać tezę, że prokonkurencyjne rozwiązania wypływające z koncepcji essential
facilities, pomimo ustalonej linii orzeczniczej, nie zawsze znajdują zastosowanie
w prowadzonych postępowaniach.
Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest decyzja Komisji Europejskiej
z dnia 27 czerwca 2017 r. nakładająca na spółkę Google karę w wysokości
2,42 mld euro za złamanie przepisów unijnego prawa o ochronie konkurencji.
Analizie poddano również opracowania i monografie naukowe. W opracowaniu
zostały zastosowane metody: dogmatyczno – prawna oraz analityczno – syntetyczna.
Sprawa Google Shopping
W dniu 27 czerwca 2017 r. Komisja Europejska nałożyła na spółkę Google
karę w wysokości 2,42 mld euro za złamanie przepisów unijnego prawa o ochronie
konkurencji. Komisja uznała, że Google nadużywa swojej pozycji dominującej jako
wyszukiwarka internetowa poprzez bezprawne faworyzowanie innego produktu
Google: własnej porównywarki cenowej. Decyzja ta wywoła wiele emocji i ogro41
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mne zainteresowanie społeczne. Była szeroko komentowana w popularnych czasopismach branżowych1 oraz stała się treścią blogów o tematyce prawnej2.
Najbardziej rozpoznawalnym produktem spółki Google jest wyszukiwarka
Google, dostarczająca konsumentom wyniki wyszukiwania, którzy w zamian za nie
dostarczają swoje dane. Niemal 90% dochodów Google pochodzi z reklam, takich
jak te, które wyświetla konsumentom w odpowiedzi na zapytanie. W 2004 r. Google wszedł na odrębny rynek porównywania cen w Europie. W tym celu wypromował produkt „Google Shopping” (poprzednie nazwy to „Froogle” oraz „Google
Product Search”). Pozwala on konsumentom na porównanie w Internecie produktów i cen wszelkiego rodzaju sprzedawców internetowych, w tym internetowych
sklepów producentów, platform (takich jak Amazon czy eBay) i innych odsprzedawców. Od 2008 r. Google na rynkach europejskich przyjął strategię polegającą
na promowaniu swojej porównywarki cenowej. Strategia ta zdaniem Komisji była
oparta na dominującej pozycji spółki Google w obszarze ogólnego wyszukiwania
internetowego, a nie na konkurowaniu w oparciu o zalety na rynkach zakupów
przez porównanie. Google systematycznie umieszcza na czołowym miejscu własną
porównywarkę cenową oraz w wynikach wyszukiwania Google obniża pozycję wyników wyszukiwarki cenowej konkurentów, przez co nadużywa dominującej pozycji na rynku poprzez bezprawne faworyzowanie własnej porównywarki cenowej.
Ponadto, Komisja we wskazanej decyzji stwierdziła, że Google posiada dominującą
pozycję na rynku ogólnych wyszukiwarek internetowych na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek ten jest oparty na fakcie, że wyszukiwarka Google posiada bardzo duże udziały w rynku we wszystkich państwach
EOG przekraczające w większości 90%.
Komisja ustaliła wysokość grzywny na 2 424 495 000 EUR oraz zobowiązała
spółkę Google do zaprzestania niezgodnych z prawem zachowań w ciągu 90 dni
od chwili wydania decyzji i powstrzymania się od wszelkich środków o równoważnym celu lub skutku. Decyzja nakazuje w szczególności spółce Google działać
w sposób zgodny z zasadą równego traktowania konkurencyjnych porównywarek
cenowych i własnego produktu3.
Np.: A. Słojewska, Rekordowa kara dla Googl’a może nie być ostatnią, [online] http://www.rp.pl/
Media-i-internet/306279883-Rekordowa-kara-dla-Googlea--moze-nie-byc-ostatnia.html#ap-1 [dostęp 29.09.2017 r.], J. Snoch, Komisja Europejska nałożyła ogromną karę dla Google, [online]
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2017/26/komisja-europejska-nalozyla-ogromna
-kare-na-google.aspx [dostęp 29.09.2017 r.].
2
Np.: M. Marek, Rekordowa kara dla Google, [online] http://konkurencjadoskonala.pl/rekordowa
-kara-dla-google/ [dostęp 29.09.2017 r.].
3
[online] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_pl.htm [dostęp 29.09.2017 r.].
1
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Sprawa Google Shopping wywoływała wiele wątpliwości związanych z prawem konkurencji. Obok kwestii dotyczących określenia pozycji dominującej oraz
rynku właściwego4 pojawiło się zagadnienie nałożenia na dominanta obowiązku
udostępnienia swojej infrastruktury konkurentom. Podczas postępowania w tej
sprawie, w swojej odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń przez Komisję Europejską5 spółka Google podnosiła, że taki obowiązek może być nałożony w prawie
konkurencji jedynie w granicach doktryny essential facilities w przypadku uznania
wyszukiwarki za urządzenie kluczowe6. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości UE podstawową przesłanką jej zastosowania jest wykazanie, że brak dostępu do infrastruktury uniemożliwi konkurencję na danym rynku
właściwym. Komisja w swojej decyzji w ogóle nie odniosła się do doktryny essential
facilities opierając się na regułach antymonopolowych. Sytuacja ta prowadzi do pytania czy koncepcja essential facilities na stałe wpisała się w system prawa wspólnotowego? Wskazuje też na to, że prokonkurencyjne rozwiązania wypływające z koncepcji essential facilities, pomimo ustalonej linii orzeczniczej, nie zawsze znajdują
zastosowanie w prowadzonych postępowaniach.
Geneza i rozwój koncepcji essential facilities
Koncepcja urządzeń i instalacji kluczowych (essentials facilities) została wypracowana na początku XX w. w Stanach Zjednoczonych. Na niej została oparta konstrukcja prawna zasady TPA Third Party Access. Zwrócono wówczas uwagę, że silna
tendencja do monopolizacji pewnych rynków jest związana z wykorzystaniem do
prowadzenia działalności gospodarczej na tych rynkach obiektów, które mogą zostać zakwalifikowane do tzw. urządzeń i instalacji kluczowych. Podstawą wyróżnienia tych instalacji są trzy kryteria: przedmiotowe, kluczowości oraz funkcjonalności. Na podstawie kryterium przedmiotowego są to elementy infrastruktury,
których konkurenci nie mogą w sposób dowolny powielić. Brak tej możliwości
wiąże się z niemożnością zastąpienia danego urządzenia w granicach rozsądku in-

4
Zob.: P. Semeniuk, Kto posiada pozycję dominującą w Internecie? Uwagi o usługach internetowych
i naturze reklamy na tle polskiego i europejskiego prawa konkurencji, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 5(2), s. 27-51; T. Dąbrowski, Nadużycie pozycji dominującej na
rynkach nowych technologii w prawie Unii Europejskiej – problemy teoretyczne i praktyczne, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji C/2 2015, No 3661, s. 497 i n.
5
[online] europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_pl.pdf [dostęp 6.10.2017 r.].
6
Odpowiedź Google z dnia 28.08.2015 r., [online] https://europe.googleblog.com/2015/08/impro
ving-quality-isnt-anti-competitive.html [dostęp: 1.10.2017 r.].
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nymi urządzeniami. Wypływa to z ograniczeń fizycznych, prawnych lub ekonomicznych, takich jak: brak rentowności inwestycji, m. in. ze względu na wysokie
koszty budowy i utrzymania urządzeń i instalacji oraz długi okres realizacji inwestycji, a także sprzeczność inwestycji z interesem ogólnym, chronionym krajowymi
regulacjami prawnymi m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Ocena
przewagi społecznych kosztów nad korzyściami związanych z powielaniem infrastruktury istotnej uwzględnia specyficzną charakterystykę urządzeń kluczowych takich jak: wysoka terenochłonność, długa żywotność oraz trwałe związanie z terenem, na którym zostały usytuowane, znaczący wpływ na układ przestrzenny oraz
rozwój obszaru, na którym się znajdują. Podstawą zaliczenia urządzeń i instalacji
do kluczowych jest fakt, że zapewnienie podmiotom dostępu do nich jest niezbędne do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na danym rynku
lub rynkach powiązanych, a także dla konkurowania z podmiotem kontrolującym
te elementy infrastruktury. Kryterium funkcjonalne polega na tym, że urządzenia
i instalacje kluczowe obejmują wszelkie rynki, których cechą szczególną jest to, że
kontrola nad nimi pozwala podmiotowi dominującemu na przeniesienie jego siły
rynkowej na rynki powiązane7.
Podstawę prawną doktryny stanowią trzy federalne akty prawne. Pierwszy
z nich Sherman Antitrust Act z roku 1890 został wprowadzony w życie w celu
ochrony wolności konkurencji przed jej ograniczeniami i stanowił pierwszą tego
typu regulację na świecie. Zawarte w nim przepisy zakazują zawierania umów oraz
podejmowania czynności i praktyk, które bezzasadnie ograniczają działalność gospodarczą, a w konsekwencji prowadzą do powstawania monopoli oraz skierowane
są przeciw wzrostowi i nadużywaniu władzy przez istniejące już monopole. Kolejne
dwa akty to Clayton Antitrust Act i Federal Trade Commission Act – oba z roku
1914, ich zapisy uzupełniają generalne zakazy wymienione w tym pierwszym8.
Przełomowe znaczenie dla rozwoju doktryny essentials facilities miało wydane
w 1912r. orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego w sprawie Terminal Railroad9.
Sprawa United States v. Terminal Railroad Ass'n, 224 U.S. 383 (1912) dotyczyła
spółki Terminal Railroad Association of S. Louis kontrolującej wszystkie mosty
7
Z. Muras, [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras, Warszawa 2010,
s. 320.
8
M. Zalewska, Amerykańska koncepcja w unijnym prawie – essential facilities doctrine, Adam Mickiewicz University Law Review 2013, nr 2, s. 171.
9
M. Krzykowski, Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski,
Warszawa 2013, s. 99; zob.: M. Będkowski-Kozioł, Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilities”
na rozwój europejskiego prawa antymonopolowego. Zarys poglądów na tle doktryny niemieckiej, Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego 2000, nr 12, s. 2-16.

44

„Recepcja” do prawa wspólnotowego …

kolejowe i stanowiska przeładunkowe do i z St. Louis. Sąd Najwyższy uznał,
że odmowa udostępnienia przez właściciela istotnych sieci zainteresowanym podmiotom może stanowić ograniczenie handlu między poszczególnymi obszarami
geograficznymi i jest przejawem jego monopolizacji przez właściciela sieci. Z tego
względu Sąd nakazał spółce Terminal Raiload udostępnić infrastrukturę na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach10.
W kolejnych orzeczeniach doktryna essentials facilities była uwzględniania
w orzeczeniach amerykańskich sądów również w innych sektorach gospodarki.
Sprawa Associated Press v. United States 326 U.S. 1 (1945)11 dotyczyła dostępu
do serwisów informacyjnych chronionych prawem autorskim, Sprawa Lorain Journal Co. v. United States 342 U.S. 143 (1951)12 – odmowy umieszczenia reklam
w wiodącym czasopiśmie klientom małej stacji radiowej, sprawa Otter Tail Power
Co. v. United States 410 U.S. 366 (1973)13 – dostaw energii elektrycznej, sprawa
Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing 472 U.S. 585 (1985)14 – karnetów narciarskich.
Po raz pierwszy terminologia doktryny essential facilities pojawiła się sprawie
Hecht v. Pro-Football Inc., 570 F.2d 982, D.C. Cir. 1977. Sprawa dotyczyła stadionu im. Roberta Kennedy’ego w Waszyngtonie, D.C., który drużyna Washington Redskins wynajmowała na wyłączność. Konstrukcja umowy najmu zawarta
pomiędzy właścicielem stadionu a drużyną Redskins opierała się na klauzuli, zgodnie z którą na czas trwania umowy stadion nie mógł być wynajęty jakiejkolwiek
innej drużynie futbolu zawodowego niż Washington Redskins. Drużyna Redskins
powołując się na ten zapis odmówiła innej drużynie futbolowej udostępnienia stadionu Roberta Kennedy’ego. Sąd Apelacyjny dla Dystryktu Kolumbii rozstrzygając w tej sprawie uznał praktykę drużyny Redskins za naruszenie przepisów antymonopolowych. Swoje orzeczenie uzasadnił twierdzeniem, iż jeżeli urządzenia nie
mogą być kopiowane, czy też powielane przez ewentualnych konkurentów, to na
podmiotach znajdujących się w ich posiadaniu ciąży szczególny obowiązek dzielenia się nimi. We wskazanej sprawie drużyna futbolowa, która chciała wynająć stadion, nie miała możliwości najmu innego, podobnego obiektu. Przy czym, drużyna

[online] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/case.html, P. 224 U.S. 411 I 412
[dostęp 1.10.2017 r.].
11
[online] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/326/1/case.html [dostęp 1.10.2017 r.].
12
[online] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/342/143/case.html [dostęp 1.10.2017 r.].
13
[online] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/366/case.html [dostęp 1.10.2017 r.].
14
[online] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/472/585/case.html [dostęp 1.10.2017 r.].
10
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Washington Redskins nie wykorzystywała stadionu w pełnym wymiarze czasowym, co dodatkowo podkreślało możliwość i powinność udostępniania stadionu
przez drużynę Redskins innym zespołom15.
Ogromne znaczenie dla rozwoju doktryny essential facilities miało orzeczenie
w sprawie United States Court of Appeals, Seventh Circuit 708 F2d 1081 McI
Communications Corporation McI v. American Telephone and Telegraph Company
z 1983 r.16, w którym zostały sprecyzowane przesłanki przesłanki pozwalające
uznać działanie przedsiębiorstwa polegające na odmowie udzielenia dostępu do
kontrolowanych przez niego urządzeń i instalacji kluczowych za przejaw antykonkurencyjnego nadużycia pozycji dominującej na rynku, a także uzasadniające zastosowanie przymusu wobec tego podmiotu, skutkującego zawarciem umowy zapewniającej konkurentom dostęp do tych urządzeń i instalacji.
Spółka MCI zamierzała poszerzyć własną ofertę świadczonych usług telekomunikacyjnych o połączenia międzystrefowe. W tym celu niezbędne było połączenie obsługiwanych przez nią sieci międzystrefowych z lokalnymi sieciami telekomunikacyjnymi Bell, stanowiącymi własność AT&T. AT&T odmawiało lub też
sugerowało nierozsądne warunki tego podłączenia. W efekcie tych działań poszerzenie oferty przez MCI o usługi połączeń międzystrefowych stało się niemożliwe.
Sąd federalny uznał praktykę AT&T polegającą na odmowie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej za niezgodną z prawem. Infrastruktura ta stanowiła
urządzenie kluczowe, a monopolista AT&T nie miał prawa utrudniać do niej dostępu. Zdaniem sądu wybudowanie przez przedsiębiorcę MCI własnej sieci było
niemożliwe ze względów praktycznych i ekonomicznych. W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał w wydanym wyroku cztery ogólne przesłanki, które muszą być
spełnione kumulatywnie, aby doktryna essential facilities znalazła zastosowanie17.
Są to:
1) posiadanie pozycji dominującej lub monopolistycznej przez podmiot
kontrolujący urządzenia lub instalacje kluczowe,
2) brak możliwości duplikacji urządzeń i instalacji kluczowych z przyczyn
faktycznych lub ekonomicznych,
3) odmowa konkurentowi dostępu na rozsądnych warunkach do urządzeń
i instalacji kluczowych,
A. Zalewska, Amerykańska… ., 173 i n.
[online] https://openjurist.org/708/f2d/1081/mci-communications-corporation-mci-v-americantelephone-and-telegraph-company [dostęp 1.10.2017 r.].
17
M. Zalewska, Amerykańska … ., s. 178, zob.: L. A. Ruble, Antitrust: MCI v. ATT, State Action
Antitrust Immunity, and Intra-Enterprise Conspiracies , 60 Chi.-Kent. L. Rev. 391 (1984), s. 396-403.
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4) brak możliwości usprawiedliwienia odmowy dostępu do urządzeń i instalacji kluczowych zaistnieniem uzasadnionych przesłanek technicznych lub ekonomicznych18.
Christopher M. Selen wskazuje na problemy interpretacyjne określenia „kluczowe”. „Istotny obiekt” był rozpatrywany przez pryzmat potrzeby ogółu społeczeństwa, potrzeby indywidualnego konkurenta, siły rynkowej posiadanej przez
właściciela obiektu czy preferencji konsumentów19. Autor ten zwraca uwagę, na to
że test określony w sprawie MCI jest niewystarczający, gdyż nie definiuje, co znaczy
słowo "essential", ani nie precyzuje w jaki sposób określić, które obiekty powinny
być poddane badaniu. Opierając się na orzeczeniach w sprawach Terminal Railroad, Ass'n i Otter Tail określenie to należy interpretować w kontekście użyteczności publicznej20.
Warto zwrócić również uwagę na orzeczenie w sprawie Verizon Communications
Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP 540 U.S. 398 (2004)21, w którym Sąd
Najwyższy wypowiedział się na temat doktryny essential facilities. Sprawa dotyczyła
dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej. W orzeczeniu Sąd wskazał, że niezbędnym warunkiem powołania się na doktrynę jest niemożność dostępu do "niezbędnych urządzeń", a w przypadku, gdy istnieje dostęp, doktryna ta nie ma zastosowania.
Amerykańska doktryna essential facilities w prawie unijnym
Dostęp do urządzeń kluczowych ma na celu doprowadzenie do zaistnienia
konkurencyjnego rynku świadczenia usług konsumentom, rozwoju konkurencji,
ochrony konsumentów oraz realizacji celów społecznych i narodowych. Komisja
Europejska oparła regulację sektorową dostępu do urządzeń kluczowych na antymonopolowej doktrynie essential facilities22. Kwestia recepcji do prawa wspólnotowego amerykańskiej doktryny essential facilities jest jednakże kontrowersyjna, gdyż
TSUE bezpośrednio nie nawiązał do niej w swoim orzecznictwie. Orzekając

Z. Muras, [w:] Prawo… ., s. 321.
Ch. M. Seelen, The Essential Facilities Doctrine: What Does It Mean To Be Essential?, Marquette
Law Review 1997, nr. 80 (4), [online] http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol80/iss4/6,
s. 1118 [dostęp 26.09.2017 r.].
20
Tamże, s. 1130.
21
[online] https://www.law.cornell.edu/supct/html/02-682.ZS.html [dostęp: 1.10.2017 r.].
22
Por.: J. Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w niezależnych regulacjach sektorowych, Problemy
zarządzania 2004, nr 3(5), s. 171.
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w sprawach dotyczących różnorodnych przypadków w sposób obiektywny nieuzasadnionej odmowy dostępu do urządzeń lub instalacji kluczowych przez przedsiębiorstwo dominujące, Trybunał przyjmował stanowisko, że przedsiębiorstwo mające pozycję dominującą na określonym rynku nie może swoim potencjalnym lub
aktualnym konkurentom odmawiać w sposób nieuzasadniony dostępu do potrzebnych im dóbr lub usług, w przypadku, gdy odmowa skutkuje uniemożliwieniem
konkurentom wykonywania działalności gospodarczej na rynku powiązanym lub
sąsiednim23.
Komisja Europejska doktrynę essential facilities traktowała jako część unijnego
zakazu nadużywania pozycji dominującej aż decyzji w sprawie B&I Line plc v. Sealink Harbors Ltd [1992], chociaż były przypadki, w których Komisja zleciła dostęp, ale nie jednoznacznie na podstawie koncepcji essential facilities24. Trybunał
sformułował zbliżoną do amerykańskiej doktryny koncepcję tzw. nadzwyczajnych
okoliczności25.
Odnośnie prokonkurencyjnej roli amerykańskiej doktryny essential facilities
oraz jej znaczenia w orzeczeniach TSUE i prawie wspólnotowym powstało wiele
opracowań26. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyroki w sprawach: C-241/91
P i 242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) i Independent Television Publications Ltd
(ITP) v. Komisja Wspólnot Europejskich, EU:C:1995:98 (Magill)27; Tierce Ladbroke
S.A. v. KE oraz C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungsund Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG i in., EU:C:1998:569 uważanych za źródło doktryny essential facilities w prawie unijnym28.
Połączone sprawy C-241/91 P i 242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) i Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Komisja Wspólnot Europejskich, EU:C:1995:98 dotyczyły przedsiębiorstw nadawczych zajmujących pozycję dominującą
w rozumieniu art. 86 Traktatu oraz posiadających faktyczny monopol na informacje odnoszące się do wykazów swoich programów, które powołując się na swoje
Z. Muras, [w:] Prawo… ., s. 322.
M. A. M, Russell, Promoting Economically Efficient Use of, and Investment in, Infrastructure in Australia: The Role of the 'Essential Facilities' Regime (June 1, 2016) [online], https://ssrn.com/abst
ract=2787598, s. 3, [dostęp 01.10.2017 r.].
25
M. Krzykowski, Zasada… ., s. 100.
26
Zob. np.: J. Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego,
Warszawa 2005; B. Doherty, Just what are essential facilities?, Common Market Law Review 2001,
vol. 38, s. 397-436; A. Capobianco, The essential facility doctrine: similarities and differences between
the American and the European approach, European Law Review 2001, vol. 26, s. 548-564.
27
[online] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0241 [dostęp 02.
10.2017 r.].
28
M. Zalewska, Amerykańska… ., s. 180.
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prawa autorskie utrudniały innym przedsiębiorstwom wejście na rynek z nowym
produktem - kompleksowym tygodniowym przewodnikiem po programach telewizyjnych, których te przedsiębiorstwa nie oferowały i na które istniał potencjalny
popyt konsumpcyjny. W orzeczeniu w tej sprawie z dnia 6.04.1995 r. Trybunał
zawarł koncepcję, na podstawie której wykonywanie prawa własności przez podmiot dominujący może w wyjątkowych lub nadzwyczajnych okolicznościach stanowić przejaw antykonkurencyjnego zachowania i być sprzeczne z zakazem "ograniczania produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów" (art. 82 lit. b TWE – obecnie art. 102. Lit. b TFUE). Trybunał w orzeczeniu
wskazał, że sprzeczne z prawem konkurencji jest odmówienie przez podmiot dominujący dostępu do urządzenia lub instalacji kluczowej, jeżeli dostęp ten jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku powiązanym, odmowa
uniemożliwia pojawienie się nowego produktu, na który istnieje potencjalny popyt. Kolejne okoliczności to brak możliwości obiektywnego uzasadnienia zachowania podmiotu dominującego oraz działania dominanta powodują z dużym
prawdopodobieństwem wykluczenie wszelkiej konkurencji z rynku powiązanego29.
Orzeczenie to było mocno krytykowane jako naruszające prawo własności intelektualnej30.
Analizując przywołane orzeczenie należy podkreślić, że koncepcja nadzwyczajnych okoliczności odnosi się do sytuacji, gdy:
1. zachowanie podmiotu powstrzymuje pojawienie się na rynku nowego
produktu, na który istnieje zapotrzebowanie, a którego podmiot sam nie zaoferował,
2. brak jest uzasadnienia dla odmowy udzielenia dostępu do żądanej
usługi,
3. podmiot dominujący przez swoje zachowanie zabezpiecza swoją pozycję
monopolistyczną na rynku powiązanym, wyłączając na nim wszelką konkurencję.
Szczególną uwagę zwraca pierwsza przesłanka, która wskazuje, iż jeśli na
rynku powiązanym jest już konkurencja, czyli nie mamy do czynienia z produktem
nowym, nie ma uzasadnienia dla zastosowania koncepcji nadzwyczajnych okoliczności31. W lutym 1996 r. w Paryżu Komitet ds. Konkurencji OECD debatował

Z. Muras, [w:] Prawo… ., s. 322.
C. Stothers, Refusal to supply as abuse of dominant position: essential facilities in the European Union,
European Competition Law Review 2001, vol. 22, s. 258.
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Z. Muras, [w:] Prawo… ., s. 322.
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nad koncepcją urządzeń kluczowych. W przedstawionym opracowaniu dotyczącym Komisji Europejskiej wskazano na wyżej przedstawione kwestie32.
W roku 1997 Sąd wydając wyrok z 12 czerwca 1997 r. T-504, 93 w sprawie
Tierce Ladbroke S.A. v. KE po raz pierwszy formalnie odniósł się do doktryny
urządzeń kluczowych. Sprawa dotyczyła belgijskiej spółki Ladbroke, której przedmiot działalności obejmował przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, odbywające się w Belgii, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Spółka zamierzała wprowadzić telewizyjną transmisję francuskich wyścigów konnych, aby uatrakcyjnić swoje usługi
(w tym czasie żadna inna organizacja w Belgii nie posiadała podobnych uprawnień). W tym celu zwróciła się do Pari Mutuel Urbain oraz Societés de course
(francuskie stowarzyszenie wyścigów) z prośbą o udzielenie licencji na transmisję
wyścigów w Belgii. Spółce Ladbroke odmówiono przyznania licencji. Spółka wniosła skargę do Komisji powołując się m.in. na ówczesny art. 82 TWE oraz doktrynę
essential facitilies. Sąd odrzucił skargę spółki Ladbroke, stwierdzając, iż odmowa
udzielenia licencji nie była dyskryminującą, gdyż żadna licencja nie została przyznana na rynek belgijski, który w danej sprawie został uznany za rynek właściwy.
Dlatego w ocenie sądu nie miał znaczenia fakt, iż licencje transmisji wyścigów były
dostępne we Francji czy Niemczech, gdyż stanowiły one rynki odrębne. Sąd stwierdził również, iż w przypadku spółki Ladbroke odmowa dostępu nie stanowiła nadużycia pozycji dominującej przez właścicieli praw do transmisji francuskich wyścigów konnych, ze względu na to, że nie był to czynnik, który byłby istotny dla
prowadzenia pierwotnej działalności przedsiębiorcy – przyjmowania zakładów wyścigów konnych. Transmisja owych wyścigów nie stanowiła też sama w sobie nowego produktu, na który istniałby popyt ze strony konsumentów. Sąd wskazał
także, iż Pari Mutuel Urbain oraz Societés de course nie stanowiły konkurencji dla
spółki Ladbroke na rynku belgijskim dlatego odmowa udzielenia licencji nie miała
na celu wyeliminowania konkurencji przez podmiot dominujący33.
Linia orzecznicza zarysowana w sprawie Magill została podtrzymana w orzeczeniu TSUE z dnia 26.11.1998 r. w sprawie C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co.
KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG i in., EU:C:
1998:569. W orzeczeniu w tej sprawie TSUE sprecyzował kryteria usprawiedliwiające odmowę udostępnienia przez podmiot dominujący na rynku dostępu do swoich urządzeń lub instalacji kluczowych.

OECD, Policy Rountables. The Essential Facilities Concept, OCDE/GD (96) 113, Paris 1996,
[online], http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf, s. 97 [dostęp 03.10.2017 r.].
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Spółka Oscar Bronner była wydawcą dziennika „Der Standard” w Austrii,
konkurowało na rynku z dziennikami: „Neue Kroner Zeitung” i „Kurier”, które
były wydawane przez grupę Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH
& Co. KG. Czasopisma te posiadały prawie 50 procentowy udział w rynku zarówno w odniesieniu do nakładu jak i wpływu z reklam, natomiast periodyk spółki
Oscar Bronner miało niewielki udział w tamtejszym rynku gazet i reklam. Mediaprint stworzyło funkcjonujący na terenie całego kraju system dystrybucji swoich
dzienników do domów czytelników we wczesnych godzinach rannych. Spółka
Oscar Bronner chciała wykorzystywać ten system do dystrybucji własnej gazety za
odpowiednią opłatą, jednakże Mediaprint nie wyraziło na to zgody. Spółka Oscar
Bronner wniosła pozew w austriackim sądzie przeciwko Mediaprint, zarzucając mu
nadużycie pozycji dominującej. Powołała się także na doktrynę essential facilities
uzasadniając, że system dostaw bezpośrednich stanowi urządzenie kluczowe, a Mediaprint zarezerwowało go wyłącznie dla siebie bez obiektywnego uzasadnienia34.
Duże znaczenie dla zrozumienia decyzji Trybunału w tej sprawie ma kontekst
prawny i ekonomiczny. Po pierwsze, sprawa miała miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych W tym czasie integracja rynku już nie była priorytetem prawa konkurencji. Po drugie, sprawa Bronner nie dotyczyła ochrony krajowego rynku wobec
zagranicznych konkurentów lub rozszerzenia monopolu prawnego na rynku niższego szczebla. Po trzecie, postępowanie w tej sprawie toczyło się po dwóch nieudanych próbach zastosowania doktryny essential facilities, co pokazywało konieczność wydania wytycznych dotyczących jej stosowania35.
Rozpatrując tą sprawę TSUE uznał argumentację rzecznika generalnego Jacobsa, który w swojej opinii wykazywał, że fakt, iż powielenie infrastruktury przez
konkurenta jest nieopłacalne z punktu widzenia małego rozmiaru, niewielkiego
zakresu prowadzonej działalności gospodarczej czy też niskiego udziału w rynku
nie jest wystarczającym argumentem dla wymuszenia na właścicielu infrastruktury
jej udostępnienia wnioskodawcy. Trybunał orzekł, że możliwość zobowiązania
podmiotu dominującego do udostępnienia urządzenia lub instalacji kluczowej istnieje tylko wtedy, gdy brak dla tej infrastruktury jakakolwiek alternatywy (substytutu). Wtedy, gdy urządzenie jest niemożliwe lub wyjątkowo trudne do zdupliko-

Tamże, s. 180.
J. Day, Essential facilities in The European Union: Bronner and Beyond, Columbia Journal
of European Law 2004, Vol. 10 (3), [online] http://www.jonesday.com/files/Publication/e2
d79ea9-8440-49e6-a879-c834f4b0b557/Presentation/PublicationAttachment/9cf89b02-295b-43cf
-8a00-3cbea13a85bf/Article%20essential%20facilities.pdf, s. 15 [dostęp 01.10.2017 r.].
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wania z uwagi na istniejące przeszkody fizyczne, geograficzne lub prawne, alternatywnie, gdy duplikacja jest wysoce niepożądana z uwagi na interes publiczny. Koszt
wybudowania danego urządzenia będzie stanowił uzasadnioną przeszkodę w duplikacji urządzenia, tylko jeśli jego wysokość powstrzymałaby każde przezorne
przedsiębiorstwo przed wejściem na rynek. Fakt, że ewentualne alternatywy urządzenia lub instalacji kluczowej są dla wnioskującego podmiotu mniej atrakcyjne
i nie tak korzystne, jak oryginalne urządzenie jest niewystarczającym uzasadnieniem dla nałożenia takiego obowiązku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się również do proponowanego przez rzecznika generalnego Jacobsa
testu. Zgodnie z nim uzasadnione będą ekonomiczne przeszkody dla duplikacji
danego urządzenia lub instalacji dopiero wtedy, gdy duplikacja urządzenia będzie
nierealna z przyczyn ekonomicznych nawet dla przedsiębiorstwa mającego podobny potencjał i zbliżone udziały w rynku, jak przedsiębiorstwo dysponujące
urządzeniem36. Opierając się o powyższe przesłanki, sąd odrzucił argumenty powoda, uznając, iż w tej sprawie istniały inne drogi dystrybucji prasy, jak na przykład
przesyłki pocztowe, sprzedaż w sklepach czy kioskach. Trybunał w swoim orzeczeniu wskazał także, iż alternatywne sposoby dystrybucji nie muszą być tak samo
atrakcyjne jak ten wypracowany przez Mediaprint37.
W kontekście przywołanej już sprawy Google Shopping należy zwrócić uwagę
na to, że konkurencyjne do produktu Google porównywarki cenowe nie stanowią
nowego produktu, a ponadto mogą być prezentowane w inny sposób niż za pomocą wyszukiwarki Google.
Uwagi końcowe
Pojęcie i zakres doktryny essential facilities budziły zawsze kontrowersje. Doktryna stanowi skuteczne narzędzie do obniżania barier wejściowych, wpływa na
mienie i swobodę zawierania umów, nakładając obowiązkowy dostęp ogranicza
główne prawo związane z prawem właścicieli, tzn. prawo do wykluczenia innych
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osób. W związku z tym dyskusja wokół tego tematu sprowadza się do kwestii limitów. Celem doktryny essential facilities jest zapobieżenie kontroli przez firmę istotnego składnika jej aktywów z wyłączeniem rywali lub rozszerzenia jej monopolu
kolejny etap produkcji. Należy podkreślić, że niełatwe jest wykazanie, iż kontrolowany obiekt ma zasadnicze znaczenie dla konkurencji, a nie tylko dla konkurentów38. Analiza orzeczeń TSUE pokazuje, że koncepcja essential facilities na stałe
wpisała się w system prawa wspólnotowego. Decyzja Komisji w sprawie Google
Shopping pokazuje jednakże, że prokonkurencyjne rozwiązania wypływające
z koncepcji essential facilities, pomimo ustalonej linii orzeczniczej, nie zawsze znajdują zastosowanie w prowadzonych postępowaniach.
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Summary

“Reception” of the American
Essential Facilities Doctrine
into the EU Law
The aim of the article is to show the genesis and development of the American
essential facilities doctrine and its influence on the EU law on the examples of
selected judicial decisions. The starting point of the discussion is the decision of
the European Commission from 27th June 2017 imposing a penalty on the Google
56

„Recepcja” do prawa wspólnotowego …

company in the amount of EUR 2.42 billion for breaking the EU law on competition protection. The analysis included the judicial decisions of American courts,
i.a. United States Court of Appeals, Seventh Circuit 708 F2d 1081 McI Communications Corporation McI v. American Telephone and Telegraph Company from
1983 and CJEU, i.a.: C-241/91 P i 242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) and
Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Commission of the European Communities, EU:C:1995:98 and C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et al., EU:C:1998:569.
The analysis also included studies and scientific monographs. The following methods were applied in the study: dogmatic-legal and analytic-synthetic.
Key words: essential, facilities, doctrine
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Realizacja trójpodziału władzy
Monteskiusza w porządku prawnym
Stanów Zjednoczonych Ameryki
– uwagi na tle analizy
historyczno-prawnej1

Uwagi wprowadzające
Każda z epok w dziejach ludzkości przyniosła zmiany i pociągnęła za sobą
konsekwencje, jednak oświecenie zdaje się być pierwszą, której udało się na szeroką skalę dotrzeć do Nowego Świata2. Jedną z ważniejszych idei z tamtego
okresu jest trójpodział władzy znany w większości porządków prawnych współczesnych państw, mniej lub bardziej podobny do swojego pierwowzoru.
Trójpodział władzy, często przeciwstawiany modelowi jednolitości władzy
państwowej, był, we wskazanym okresie, popularyzowany przez francuskiego
filozofa, pisarza i prawnika Charlesa Louisa de Secondanta. W swoich przemyśleniach Montesquieu zakładał istnienie władzy ustawodawczej należącej do
dwuizbowego parlamentu, przy zachowaniu arystokratyczności Senatu w celu
hamowania wybujałych, jego zdaniem, dążeń izby niższej reprezentującej ogół
społeczeństwa, władzy wykonawczej – uosabianej przez króla zwołującego ob.rady parlamentu i dysponującego prawem weta, oraz władzy sądowniczej spraAutorzy niniejszym składają serdeczne podziękowania Pani Karolinie Chról, studentce Prawa na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za cenne wskazówki i uwagi.
2
T. Żyro, Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych, Warszawa 2002, s. 225-268.
1
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wowanej przez niezależne sądy składające się z powoływanych czasowo, podległych tylko ustawom sędziów należących do równego oskarżonemu stanu.
W taki sposób powstawał spójny, przejrzysty i jednolity system prawny zapewniający poprawne funkcjonowanie państwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu wolności politycznej obywateli. Działo się tak, dzięki wzajemnym uzupełnianiu, nadzorowaniu oraz limitowaniu się niezależnych podmiotów sprawujących swój obszar władzy. Dystrybucja trzech władz3 zapewniała uniknięcia
negatywnym skutkom sytuacji, w której
(…) w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza
prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ można
się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich
praw, które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wol-ności, jeśli
władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej.
Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością
obywateli byłaby dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była
połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógł-by mieć siłę ciemiężyciela4.
Idee Montesquieu zyskały uznanie już w XVIII weku i dlatego, w pewnym
stopniu, znalazły swoje odbicie w pochodzących z 1791 roku konstytucjach Polski i Francji. Można nawet stwierdzić, iż Europa więziona gorsetem wielowiekowej historii i skomplikowanych zwyczajów, nie była gotowa na przyjęcie daleko
idących reform, czego nie można powiedzieć o 13 koloniach w Ameryce Północnej świeżo wyswobodzonych spod brytyjskiego jarzma5.
Amerykańskie regulacje przedkonstytucyjne
Brytyjczycy, bojąc się zbytniego rozwoju swoich terytoriów zamorskich
w Ameryce, które wyróżniały się na tle innych zachodnią kulturą i świadomością, nigdy nie pozwolili im na stworzenie wielkiego organizmu i utrzymywali z każdą z nich samodzielne kontakty. Już w maju 1776 przywódcy amerykańskiej rewolucji, dostrzegając konieczność usystematyzowania stanu prawnego,
zalecili koloniom stworzenie oddzielnych konstytucji. Powstające konstytucje,
Tak pisał w oryginale, termin trójpodział władzy został wymyślony przez Tadeusza BoyaŻelińskiego.
4
Monteskiusz, O duchu praw, Warszawa 1957, s. 244.
5
A. Sepkowski, Początek misji Narodziny amerykańskiej „religii obywatelskiej“, Toruń 2008, s. 110210; M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 162.
3
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mimo licznych różnic wynikających z demografii czy gospodarki, łączył kręgosłup brytyjskich doświadczeń i idei oświeceniowych promujących niewzruszalne
prawa człowieka6.
Pierwszym tego przejawem było proklamowanie 4 lipca 1776 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Deklaracji Niepodległości autorstwa Thomasa
Jeffersona, która, z czasem, uzyskała ogólnoświatowe uznanie. Był to dokument
na podstawie, którego, po pierwsze zostały zerwane wszystkie więzi z Brytyjską
Koroną i co za tym idzie wszystkie stany uzyskały niepodległość, po drugie zagwarantowane zostały wszystkim ludziom niezbywalne prawa pierwszej generacji, takie jak prawo do życia, wolności czy dążenia do szczęścia. Deklaracja nabrała niebywałego znaczenia dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki,
jednakże znaczenie to ma charakter dychotomiczny. Z wewnętrznej strony jest
to pewien zalążek amerykańskiej państwowości7 i ma on ogromne znaczenie dla
teraźniejszego spojrzenia na Stany Zjednoczone Ameryki, z zewnętrznej zaś
strony Deklaracja ma ogólnoludzką wagę, gdyż zawarte w niej zostały tezy o prawach i obowiązkach podstawowych każdego człowieka8.
Za kolejną poważną próbę ujednolicenia prawa dla wszystkich 13 nowo
powstających państewek można uznać Artykuły Konfederacji i Wieczystej Unii.
Zostały one stworzone w 1776 przez Johna Dickinsona, 15 listopada 1777 przyjął je Kongres Kontynentalny, a 1 marca 1781 weszły one w życie po ratyfikacji
przez 13 byłych kolonii. Articles of Confederation and Perpetual Union wprowadzały luźną unię niepodległych państw, zachowując dla władz federalnych
utworzenie wspólnego kongresu, kwestie militarne i między-narodowe oraz
współdecydowanie o podatkach9.
Szybko jednak stało się jasne, że nie są to dokumenty ostateczne, zarówno
z powodu niepełności, pojawiającej się szeroko krytyki wskazującej słabość
Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State, Outline of U.S. History 2011, s. 68; K. Maćkowska, Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji stanowych, Lublin 2008, s. 18-36.
7
W dniu tym przypada Dzień Niepodległości USA.
8
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2009, s. 185-187; S. Grodziski, Porównawcza
historia ustrojów państwowych, Kraków 2008, s. 199; M. Klementowski, Powszechna historia
ustroju, Warszawa 2012, s. 363, M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu…, 1998, s. 160161.
9
Z. Libiszowska, Stany Zjednoczone pod rządem Artykułów Konfederacji 1781-1789. Dyskusje
i polemiki, [w:] Konstytucja USA 1787-1987. Historia i współczesność, Warszawa 1987, s. 52-77;
G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw, Warszawa 2001, s. 418-419; M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …, s. 363; M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu ...,
1998, s. 158.
6
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kongresu i brak wspólnej władzy ustawodawczej, jak i wciąż niestabilnej sytuacji.
Stany prowadziły między sobą relacje dyplomatyczne, które nie rzadko groziły
zbrojnymi sporami, niektóre nawet samodzielnie angażowały się w politykę
międzynarodową. Z powodu słabości wspólnej waluty większość stanów decydowała się na stworzenie własnego pieniądza, prócz wspólnej dla konfederacji
armii dziewięć stanów posiadało swoje własne wojsko, a kilka nawet marynarkę.
Oczywistym jest, iż konieczne były dalsze regulacje10.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych w kształcie pierwotnym
Podczas trwającej od maja do września 1787 Konferencji Filadelfijskiej
pojawiły się różne wizje powstającego państwa: firmowane przez Alexandra
Hamiltona stanowisko federalistyczne głoszące stworzenie jak najściślejszej unii
i wzmocnienie władz federalnych, szczególnie władzy wykonawczej, oraz proponowane przez Thomasa Jeffersona rozwiązanie republikańskie nawołujące do
wzmocnienia roli kongresu, decentralizacji i pozostawienia poszczególnym stanom jak najwięcej uprawnień11.
Kwestiami najszerzej omawianymi podczas Konferencji Filadelfijskiej były
regulacje między stanami a federacją, oraz uprawnienia poszczególnych gałęzi
władzy – można powiedzieć, że twórcy Konstytucji Stanów Zjednoczonych
z 1787 r. (dalej: Konstytucja)12 wzięli sobie bardzo do serca teorię trójpodziału
władzy i równowagi sił Montesquieu. Ostatecznie w jurysdykcji federalnej zna
lazły się sprawy zagraniczne, siły zbrojne, naturalizacja, handel zagraniczny
i sprawy skarbowe. Klauzula supremacyjna zagwarantowała władzy federalnej
zwierzchnictwo nad stanową13.
Konstytucja została przyjęta 17 IX 1787 roku w formie jej akceptacji przez
39 z 42 deputowanych, weszła w życie po ratyfikacji przez 9 z 13 stanów, można
powiedzieć, że pozostałe 4 ratyfikowały ją w okresie późniejszym jako przejaw
pewnej kurtuazji. Znamiennym jest fakt, że jest to pierwszy akt prawa o takiej
randze w historii, który, co do zasady, zawiera całość podstawowych norm
ustroju państwa. Niemniej jednak novum nie była okoliczność jej spisania,
ale walor jaki nadano normom konstytucyjnym, czyli nadrzędny nad innymi.
Bureau of International Information Programs …, s. 69.
M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu …, 1998, s. 159-160, G. Górski, Salmonowicz
S. Historia ustrojów państw …, s. 420-421.
12
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (Constitution of the United States), [online]
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm, [dostęp: 29.10.2017].
13
M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …, s. 367.
10
11
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Z Konstytucją USA muszą być zgodne wszystkie ustawy, zarówno ogólne, federalne jak i Konstytucje i ustawy poszczególnych stanów. Wspominana nadrzędność norm Konstytucji USA wynika z tzw. zasady supremacji, a jej wyjątkowość przejawia się także w utrudnionym procesie jej zmiany14. Rzeczą zdumiewającą jest, że w takim kraju jak Stany Zjednoczone Ameryki, który przeszedł
liczne i drastyczne przeobrażenia, dalej utrzymuje się w mocy Konstytucja
z 1787 roku. Oczywiście wpływ na to ma fakt, że jest to tzw. konstytucja
„sztywna”, czyli bardzo trudno poddać ją pod rewizję, o czym świadczy liczba
uchwalonych poprawek przez ponad 200 lat jej funkcjonowania15. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa, można stwierdzić, że jej twórcy wyszli z założenia, iż
Konstytucja USA jest obrazem woli obywateli i z niej wypływa cała państwowość, innymi słowy stanowi synonim państwa. Jak wiemy ogłoszony tekst
Konstytucji USA nie zawierał w istocie gwarancji praw człowieka. Już podczas
procesu ratyfikacji poszczególne stany zgłaszały postulat o uzupełnienie jej
postanowień. W efekcie finalnym przyjęto dziesięć poprawek. Przedmiotowe
poprawki stanowią swoisty katalog praw obywatelskich i dlatego przyjęto je nazywać Bill of Rights (pol: Karta praw). Zagwarantowano w nich m.in. wolność
sumienia, wolność słowa i prasy, prawo swobodnego gromadzenia się obywateli,
własność prywatną oraz ochronę praw oskarżonego w procesie karnym16.
Prekursorzy konstytucjonalizmu amerykańskiego zdając sobie sprawę z niemożliwości stworzenia poprawnego katalogu zamkniętego praw obywatelskich
zaznaczyli w IX poprawce, że „Wymienienie w konstytucji okre-ślonych praw
nie oznacza zniesienia lub ograniczenia innych praw, przysługujących ludowi”.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki zdaje się być najbardziej
dopracowanym aktem ustrojowym w historii, do dziś wzorują się na niej konstytucje innych państw. Szczególnie ważny jest zapisany w niej system Check and
Balance, który jako pierwszy wprowadzał w pełni zrównoważony i trwały

R. A. Tokarczyk, Prawo Amerykańskie, Warszawa 2011, s. 49-50; M. Wąsowicz, Historia ustroju
państw Zachodu …, 1998, s.161.
15
Do teraz uchawolo zaledwie 27 poprawek; M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …,
s. 368-369; R. A. Tokarczyk, Prawo Amerykańskie …, s. 50-52.
16
M. Foley, American Political Ideas, Manchester 1991, s. 201-202; L. Garlicki, Bill of Rights
w rozwoju konstytucji federalnej Stanów Zjednoczonych, [w:] Konstytucja USA 1787-1987. Historia
i współczesność, Warszawa 1987, s. 203- 238; red. Pole J.R. The Constitution of the United States,
with the first ten Amendments, Nowy Jork 1987, s. 318-327; G. Górski, S. Salmonowicz, Historia
ustrojów państw …, s. 422, T. J. Norton, The Constitution of the United States. It’s sources and it’s
application, Nowy Jork 1951, s. 197-228; R. A. Tokarczyk, Prawo Amerykańskie …, s. 49.
14
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ustrój17. Zdają się to potwierdzać przypadki państw europejskich, które postanowiły postawić na jedną ze stron, choćby absolutyzm francuski, który doprowadził do okupionej życiem wielu ludzi rewolucji, czy polski wybujały parlamentaryzm, który pogrążył państwo i ostatecznie doprowadził do jego rozpadu.
Władza ustawodawcza
Prawo wyborcze
Regulacje dotyczące władzy ustawodawczej zawarto przede wszystkim
w artykule pierwszym zaczynającym się od słów: „All legislative Powers herein
granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of
a Senate and House of Representatives”18, które można przetłumaczyć jako
złożenie pełni uprawnień legislacyjnych w rękach Kongresu Stanów Zjednoczonych składającego się z Izby Reprezentantów i Senatu.
Czynne prawo wyborcze do kongresu miało przysługiwać mężczyznom będącym obywatelami amerykańskimi i spełniającym wymogi wysokiego cenzusu
majątkowego. Do posiadania biernego prawa wyborczego konieczne było spełnianie tych samych wymogów, co w przypadku prawa czynnego, ale także zamieszkiwanie w stanie, z którego się kandyduje, odpowiedni wiek i staż obywatelski.
Członkiem Izby Reprezentantów mógł zostać człowiek przynajmniej 25-cioletni
i posiadający obywatelstwo amerykańskie od min.7 lat19, senator musiał mieć
skończone 30 lat i być obywatelem amerykańskim od min. 9 lat. Konstytucja
reguluje także skład poszczególnych izb kongresu. Senatorzy mieli być wybierani
na 6 lat (1/3 z nich miała być wymieniana co 2 lata) przez legislatywę stanową
jako jej realny wpływ na władzę federalną20.
Konstytucjonaliści zdecydowali się na zasadę równości reprezentacji gwarantującą wszystkim stanom po 2 miejsca w Senacie, co dziś objawia się paradoksem, gdy niektóre stany mają więcej senatorów niż reprezentantów. W przyA. Dziadzio, Powszechna historia prawa…, s. 188; R. A. Tokarczyk, Prawo Amerykańskie …,
s. 53.
18
cyt. Constitution of the United States, Art. I §1; T. J. Norton, The Constitution of the United
States …, s. 7-99.
19
R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Lublin 1996, s. 43; G. Górski,
S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw …, s. 422; M. Klementowski, Powszechna historia
ustroju …, s. 374-375; M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu …, 1998, s.162.
20
R. A.Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 43-44; G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw …, s. 423; M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …,
s. 374; M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu …, 1998, s.163.
17
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padku Izby Reprezentantów kwestia składu zdaje się być bardziej złożona, w odbywających się regularnie cenzusach ustalano liczbę mieszkańców (do głosujących obywateli dodając 3/5 ich liczby jako ilość osób wolnych, acz niemających praw wyborczych), na ich podstawie określano ilość miejsc w Izbie Reprezentantów dla każdego ze stanów w myśl zasady, iż jeden reprezentant, wybierany w wyborach bezpośrednich, przypada na min. 30 tys. mieszkańców. Nie
ustanowiono jednak górnej granicy ilości reprezentantów, w pierwszym kongresie miało być ich łącznie 65ciu - Wirginia otrzymała 10 miejsc, Massachusetts i
Pensylwania po 8, Nowy Jork i Maryland po 6, Connecticut, Północna i Południowa Karolina po 5, New Jersey 4, Georgia i New Hampshire po 3, a dla najmniej licznych stanów Rhode Island i Providence Plantations oraz Delaware
przewidziano tylko po jednym miejscu21. Głową House of Representants miał
być wybrany z jej grona speaker, w Senacie funkcję tą pełni wiceprezydent.
Ważne jest spaczenie pojęcia równości, do którego dochodzi w kwestii praw
politycznych, pozbawieni ich zostają Czarnoskórzy, Indianie i kobiety22.
Kompetencje władzy ustawodawczej
Najważniejszą kompetencją kongresu jest wyłączna inicjatywa ustawodawcza, wymagająca jednak zgody obydwu izb poprzez zwykłą większość (w razie
ich niezgodności tworzy się między izbowe komisje dążące do kompromisu),
oraz podpisu prezydenta, którego weto może być odrzucone przez kwalifikowaną większość 2/3 głosów. Specyfiką amerykańskiego ustawodawstwa jest
możliwość wydawania tzw. ustaw prywatnych, dotyczących konkretnych osób
i konkretnych spraw23.
Do dodatkowych kompetencji kongresu należy także zaciąganie pożyczek
na rachunek państwa, regulacja handlu, zarówno wewnętrznego jak zewnę
trznego, emisja i ochrona waluty, ustanawianie i utrzymanie poczty i dróg, wypowiadanie i kończenie wojen, utworzenie i utrzymywanie armii, w tym marynarki wojennej, utworzenie i kontrola oddziałów milicji jako organu egzekwującego prawo.
System check and balance zakłada także wzajemne hamulce różnych gałęzi

G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw …, s. 422-423.
M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …, s. 375; M. Wąsowicz, Historia ustroju państw
Zachodu …, 1998, s. 163.
23
M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu …, 1998, s. 163; R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa
Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 44.
21
22
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władzy. Ogół kongresu może dokonać procedury impeachmentu urzędników
federalnych, także prezydenta. Pierwszym krokiem jest postawienie oskarżonemu przez Izbę Reprezentantów zarzutów o popełnienie czynów takich jak
zdrada, korupcja czy poważne przewinienie. Decyzja podejmowana jest przez
Senat poprzez głosowanie jawne – każdy senator indywidualnie wygłasza swoje
zdanie i argumentuje je. Wyrok skazujący ma miejsce wyłącznie przy uzyskaniu
większości kwalifikowanej 2/3 głosów i może dotyczyć wyłącznie usunięcia
oskarżonego ze stanowiska lub uniemożliwienia mu pełnienia w przyszłości
funkcji federalnych24.
Kongres jest jedynym organem mogący modyfikować Konstytucję,
większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy zgodzie obydwu izb, można uchwalać poprawki do Konstytucji, które muszą jednak zostać ratyfikowane przez
legislatywy stanowe, co dzieje się niezwykle rzadko25.
Senat posiada więcej uprawnień kontrolnych. Większością 2/3 głosów
decyduje on o zawieraniu umów międzynarodowych. Do powołania przez ambasadorów i wyższych urzędników federalnych konieczne jest zaakceptowanie
kandydatów przez Senat zwykłą większością głosów.
Władza wykonawcza
Twórcy amerykańskiej Konstytucji umieścili regulacje dotyczące egzekutywy w artykule drugim zaczynającym się od słów: „The executive Power shall
be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office
during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for
the same Term.”26, które przekazują władzę wykonawczą w ręce prezydenta wybieranego na okres 4 lat wraz ze swoim zastępcą27.
Konstytucja zarezerwowała wybór prezydenta, a wraz z nim także jego
zastępcy, dla kolegiów elektorskich wybieranych przez legislatywę stanową, przy
utrzymaniu zasady, iż każdemu stanowi przysługuje liczba elektorów równa
liczbie jego reprezentantów i senatorów. Prezydentem może zostać osoba, która
ukończyła 35 lat, jest urodzona w Ameryce i mieszka tam od min. 14 lat. KażdoM. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2011, s. 187-188;
R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 43-44.
25
R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 43; T. J. Norton, The Constitution of the United States …, s. 170-176.
26
cyt. Constitution of the United States, Art. II §1,; T. J. Norton, The Constitution of the United
States …, s. 99-131.
27
M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …, s. 376.
24
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razowa kadencja miała trwać 4 lata, nie ustalono, ile kadencji może przysługiwać
jednej osobie, ale od czasu Washingtona przyjęte jest ich ograniczenie do
dwóch28.
Uprawnienia Wiceprezydenta są nikłe – jest on przewodniczącym Senatu
nieposiadającym jednak prawa głosu oraz osobą tkwiącą w sytuacji „o jedne uderzenie serca Prezydenta od objęcia najważniejszego urzędu w państwie”. Dobitnie skomentował taki stan rzeczy John Adams Sr. określając stanowisko wiceprezydenta jako „najmniej znacząca funkcja, jaką ludzka pomysłowość zdołała
wynaleźć”29.
Prezydent nominuje wysokich urzędników federalnych, przedstawicieli
dyplomatycznych i sędziów Sądu Najwyższego, ich kandydatura musi jednak
zostać przyjęta przez Senat zwykłą większością głosów. Do zawarcia przez Prezydenta umowy międzynarodowej konieczne jest uzyskanie poparcia większości
kwalifikowanej 2/3 głosów senatorskich30. Prezydent dobiera sobie także urzędników niższego szczebla, czy personel Białego Domu31.
Wpływ prezydenta na sądownictwo ogranicza się do mianowaniu sędziów
Sądu Najwyższego (z racji dożywotnych kadencji ma to miejsce bardzo rzadko)
oraz prawa łaski, spod którego wyłączono wyroki impeachmentowe.
Najważniejszym uprawnieniem głowy państwa względem kongresu jest
weto zawieszające. Ustawa po uchwaleniu przez obydwie izby trafia do podpisu
przez Prezydenta, który może ją podpisać bądź zawetować. Jeśli dojdzie do
drugiego przypadku jedynym sposobem na obalenie prezydenckiego weta jest
przyjęcie powracającego aktu normatywnego przez obydwie izby większością 2/3
głosów. Jak pokazuje historia, zdarzało się to bardzo rzadko. W przypadku problemów izb ze wspólnym ustaleniem terminu kolejnego posiedzenia jest on narzucany przez egzekutywę32.
Zgodnie z Konstytucją Prezydent nie posiada inicjatywy ustawodawczej,
jednak wygłaszając przed Kongresem orędzie o stanie unii przekazuje swoje idee.
Od czasu W. Wilsona przyjęto dołączanie do orędzia projektów ustaw, przy
R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 45; G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw …, s. 424; M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …,
s. 377.
29
cyt. za M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu … , 2011, s. 189.
30
Ł. Wordliczek, Kształtowanie się uprawnień Prezydenta USA w polityce zagranicznej, Kraków
2003, s. 27-45.
31
Tamże, s. 102-106; R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 45;
G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw …, s. 424.
32
M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu …, 1998, s. 167.
28
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czym sama inicjatywa musi być zgłoszona przez kongresmena33. W przeciwieństwie do regulacji np. polskich, Konstytucja USA nie wymaga od głowy państwa
niezależności partyjnej, pozostawiając jej pole do współpracy ze swoją partią
macierzystą (na pewno ?).
Głowa państwa sprawuje większość obowiązków przez urzędników federalnych. Od 1789 najważniejsi z doradców prezydenta są skupieni w Gabinecie
składającym się z Sekretarzy, wzorowanych na europejskich ministrach, powoływanych za zgodą Senatu, ale nie posiadających odpowiedzialności parlamentarnej34.
Wspomnieć należy także, iż Prezydentowi powierzono funkcję Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych USA (commander-in-chief of the US armed forces)35.
Dokładniejsze określenie pozycji Prezydenta w tej materii możemy znaleźć
w słowach Alexandra Hamiltona: „Prezydent będzie Naczelnym Dowódcą armii
i marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. […] Będzie on pierwszym
generałem i pierwszym admirałem Konfederacji”36. Uprawnienia Prezydenta
w powyższej kwestii można określić jako make war, tj. prowadzenie wojny, podczas gdy, jak wspomniano wyżej, deklarację wojny (declare war) przekazano
Kongresowi37.
Władza sądownicza
Uprawnienia władzy sądowniczej zostały przez konstytuantę opisane
w artykule trzecim zaczynającym się od słów: „The judicial Power of the United
States, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior Courts as the
Congress may from time to time ordain and establish”38, oznaczających powierzenie sądownictwa Sądowi Najwyższemu oraz niższym sądom federalnym,
które w przyszłości zostaną utworzone przez kongres. Należące obecnie do Sądu
Najwyższego narzędzia kontroli zgodności ustaw i działań egzekutywy z Konstytucją nie zostały przewidziane przez konstytuantę i mimo braku wyraźnego
A. Grabarczuk, Uprawnienia wojenne Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Toruń 2011,
s. 25.
34
R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 45; M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …, s. 377.
35
A. Grabarczuk, Uprawnienia wojenne Prezydenta …, s. 17-18; R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa
Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 45; M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …, s. 377.
36
Cyt. za A. Grabarczuk, Uprawnienia wojenne Prezydenta …, s. 18.
37
Tamże, s. 20; M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …, s. 377.
38
cyt. Constitution of the United States, Art. III §1; T. J. Norton, The Constitution of the United
States …, s. 131-156.
33
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upoważnienia umieszczonego w Konstytucji USA rości sobie prawo do orzekania o zgodności z nią wszelkiego rodzaju norm podrzędnych. Dzieje się̨ tak za
sprawą precedensowego orzeczenia z 1803 roku39. Tym samym Sąd Najwyższy
USA stał się interpretatorem Konstytucji USA (judical review)40, a co za tym
idzie dla zrozumienia jej postanowień w praktycznym kształcie nie wystarczy
sama treść ustawy nadrzędnej, ale niezbędna jest także analiza judykatury41.
Nominacje dla sędziów federalnych są dożywotnie. W przypadku członków
Sądu Najwyższego, których liczbę Konstytucja określiła na sześciu i przewodniczącego, są one dokonywane przez Prezydenta za zgodą Senatu42.
W jurysdykcji sądów federalnych znalazły sprawy wynikające z Konstytucji, ustaw federalnych i traktatów międzynarodowych, spory między stanami
oraz między stanem a obywatelem innego stanu, spory między obywatelami
różnych stanów oraz obywatelami różnych państw, sprawy regulowane przez
prawo morskie, wszelkie kwestie związane z przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw. W przypadku tych ostatnich Sąd Najwyższy jest pierwszą
i jedyną instancją, w pozostałych przypadkach pełni on rolę sądu apelacyjnego.
W późniejszych latach utworzono federalne sądy dystryktowe i apelacyjne43.
Regulacje ustrojów stanowych
Za swojego rodzaju kalkę ustroju federalnego możemy uznać ustroje
stanowe, które w ramach Konstytucji znacznie ujednolicono44. Każdy ze stanów
posiada swoją Konstytucję uchwaloną przez lokalną legislatywę45.
Stanowa władza ustawodawcza została powierzona dwuizbowym, prócz
Nebraski, parlamentom odpowiadającym za tworzenie ustaw w kwestiach nie
uregulowanych przez kongres. W niektórych stanach obywatele posiadają także
inicjatywę ustawodawczą (inicjatywa ludowa) oraz zdolność do odwołania

Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803).
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa … , s. 189; P. Laidler, Interpretacja Konstytucji USA
przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jako główna przyczyna ewolucji zasady podziału władzy,
[w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminescencje w 220. Rocznicę uchwalenia, Łódź
2009, s. 319-336.
41
G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw …, s. 425-427.
42
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa …, s. 189.
43
R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 47-48; M. Klementowski,
Powszechna historia ustroju …, s. 380-382.
44
T. J. Norton, The Constitution of the United States …, s. 156-170.
45
aA. Dziadzio, Powszechna historia prawa …, s. 187; R.A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 44; R. A. Tokarczyk, Prawo Amerykańskie …, s. 55-56.
39
40
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w drodze referendum urzędnika stanowego46.
Stanowa władza wykonawcza należy do gubernatora, wybieranego
bezpośrednio na okres 4 lat, z powodu zakresu uprawnień można go określić
jako „prezydenta stanu”47.
Sądownictwo stanowe zostało uregulowane w konstytucjach i ustawach
poszczególnych stanów, przy czym powszechna jest dwu lub trzystopniowa
struktura48. Zgodnie z Konstytucją USA w jurysdykcji sądów stanowych znajdują się wszystkie sprawy nie zarezerwowane dla sądów federalnych oraz nie
podlegające specjalnemu sądownictwu, jak procedura impeachmentu czy kwestie wojskowe49. Wspomniany podział sądownictwa na stanowe i federalne określono doktrynie jako dualizm wymiaru sprawiedliwości50.
Podsumowanie
Podsumowując, uchwalona 17 IX 1787 r. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki była pierwszym dokumentem ustrojowym wprowadzającym
pełny trójpodział i równowagę władzy. Przekazując władzę ustawodawczą w ręce
kongresu, władzę wykonawczą w ręce prezydenta i urzędników federalnych,
władzę sądowniczą niezależnym sądom, a także tworząc wzajemne hamulce,
twórcy amerykańskiej Konstytucji stworzyli system check and balance. O tym
jak bardzo jest on dopracowany i idealny dla demokracji może świadczyć fakt,
iż od wielu lat inne państwa opierają swoje konstytucje na efekcie pracy amerykańskiej konstytuanty. Ponadczasowość amerykańskiej Konstytucji pod-kreśla
także niewielka ilość wniesionych do niej poprawek.
Zaprezentowana analiza prawno-historyczna wskazuje, że omawiany dokument wybiega daleko poza okres, w którym powstał i w swych założeniach pasuje
do czasów współczesnych.

A. Dziadzio, Powszechna historia prawa …, s. 187.
R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 45-46.
48
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa …, s. 189; R. A. Tokarczyk, Zarys Prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 48-49; M. Klementowski, Powszechna historia ustroju …, s. 382-383.
49
M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu …, 2011, s. 193, 195.
50
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa …, s. 188.
46
47
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Summary

Implementation of Montesquieu's
separation of powers in the legal order
of the United States of America remarks of the background
of historical-legal analysis

The article will analyze the legal and historical apects of the implementation of Montesquieu's Principle of the Separation of Powers in United States'
law order, with special regard to the 1789 Federal Constitution and individual
state constitutions. In the first place, we will present the introductory notes, that
are aimed at bringing the analyzed principle closer, and an outline of the historical realities accompanying the adoption of the US Constitution. The central point of the article will be the presentation of the constitutional legal
framework for the implementation of the Separation of Powers Principle in
Constitution in its original form - we'll discuss powers and duties of each and
every branch. The above analysis will also outline the functioning of the system
of interaction between the executive, legislative and judicial branches (check and
balance system). As a supplement to this, the state system rules will be quoted.
The article will be concluded with a brief summary of the issues discussed and
the submission of the authors' remarks.
Key words: Separation of Powers, Constitution, US, Montesquieu.
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The Emergency Constitution.
O aktualności postulatów
Bruce’a Ackermana w kontekście
europejskiej walki z terroryzmem

Mówiąc o zagrożeniach, jakie obecnie stoją przed demokracjami liberalnymi,
w pierwszym rzędzie stawia się terroryzm. Przykładanie dużej wagi do zagadnienia
współczesnego terroryzmu jest uzasadnione, jednak z odmiennych pobudek niż to
się powszechnie przyjmuje. Większe niebezpieczeństwo dla integralności zachodnich społeczeństw wiąże się nie tyle z zagrożeniem utraty życia w zamachu terrorystycznym, co z odpowiedzią instytucjonalną, jaką udzielają na ów zamach władze
publiczne. Odpowiedzią tą jest niejednokrotnie odwołanie się do różnych form
stanów wyjątkowych (emergency powers), które w przypadku zbyt długiego trwania
stanowią zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich oraz dla fundamentu państwa prawa, jaki stanowi trójpodział władzy.
Wstrząsem, który zapoczątkował nową fazę rozwojową terroryzmu (który,
o czym warto przypominać, nie jest fenomenem nowym1) i głęboko przeobraził
społeczeństwa zachodnie, była seria czterech zamachów terrorystycznych
z 11 września 2001 r. Wymierzone w Stany Zjednoczone, ataki te kosztowały życie
blisko 3000 osób. 20 września 2001 r. prezydent George W. Bush w mowie skierowanej do Kongresu i narodu amerykańskiego po raz pierwszy oficjalnie użył sformułowania war on terror, wypowiadając symboliczną wojnę terroryzmowi. Już 26
października tego samego roku wszedł w życie niesławny Patriot Act2, którego czas
Wypada tu wspomnieć chociażby o dziewiętnastowiecznym terroryzmie anarchistycznym. O jego
związku z ideologią dżihadystyczną patrz F. Saint-Bonnet, L’idéologie djihadiste et la modernité,
[online] http://www.laviedesidees.fr/L-ideologie-djihadiste-et-la-modernite.html [dostęp 21.10.
2017].
2
Pełna nazwa tego aktu brzmi Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001.
1

75

Weronika Adamska

trwania wielokrotnie przedłużano i który częściowo wciąż obowiązuje. Równowaga
między wolnością i bezpieczeństwem uległa w Stanach Zjednoczonych od tego
czasu znaczącej redefinicji.
Zmiana stosunku amerykańskich władz publicznych do tych dwóch wartości,
na korzyść bezpieczeństwa, której dodatkowo towarzyszyły skandale w rodzaju
ujawnienia stosowania tortur w tajnych więzieniach CIA, wzbudziła silną opozycję
części amerykańskich intelektualistów. Za przykład posłużyć mogą m.in. Judith
Butler i jej szkic o indefinite detention3, czyli stworzonej na mocy Patriot Act możliwości bezterminowego aresztowania podejrzanych o terroryzm, a także Ronald
Dworkin, którego esej Terror & the Attack on Civil Liberties ukazał się w The New
York Review of Books4. Głos w sprawie wyboru narzędzi legislacyjnych, jakie władze amerykańskie obrały na potrzeby zmierzenia się z zagrożeniem dżihadystycznym zabrał również Bruce Ackerman, wpływowy profesor prawa konstytucyjnego
i filozofii politycznej na Uniwersytecie Yale, wyróżniony przez magazyn Foreign
Policy obecnością na liście The FP Top 100 Global Thinkers.
Ackerman, będąc obok swojej pracy akademickiej również aktywnym komentatorem rzeczywistości (publikuje w opiniodawczych dziennikach na całym świecie, takich jak np. The Guardian czy Le Monde), dał się poznać jako zażarty wróg
koncepcji wojny z terroryzmem forsowanej przez administrację prezydenta Busha,
punktujący jej nieścisłości i słabe punkty5. W 2004 r. opublikował na łamach Yale
Law Journal esej The Emergency Constitution6, który zyskać swoje rozwinięcie
w wydanej w 2007 r. książce Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties In An
Age Of Terrorism7. Szkic ten odbił się dość szerokim echem wśród badaczy zajmujących się stanem wyjątkowym. W kilkanaście lat po pierwotnej publikacji tekst
nie utracił nic ze swojej aktualności, choć bezpośrednio komentował ówczesną sytuację polityczną i prawną Stanów Zjednoczonych: w kontekście obecnej sytuacji
Europy Zachodniej jest może nawet bardziej aktualny i potrzebny niż kiedykolwiek wcześniej.
Ackerman w otwarciu swojego eseju stwierdza, że ataki terrorystyczne będą
powracającą częścią naszej przyszłości; w 2017 r. nikt nie jest w stanie zaprzeczyć
temu proroctwu z 2004 r. Od czasu szoku, jaki stanowił atak na World Trade
Center widmo terroryzmu nie opuściło zachodnich społeczeństw; przyjęło jednak
J. Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Londyn-Nowy York 2004.
R. Dworkin, Terror & the Attack on Civil Liberties, New York Review of Books 2003, nr 17.
5
G. Benhessa, L’État de droit à l’épreuve du terrorisme, Paryż 2017, s. 85 i n.
6
B. Ackerman, The Emergency Constitution, Yale Law Journal 2004, nr 113, s. 1029-1091.
7
Tenże, Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties In An Age Of Terrorism, New Haven 2007.
3
4
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w ostatnich latach nową, zdecentralizowaną formę, w większym stopniu niż dotąd
dotykając kraje Europy Zachodniej. Stary Kontynent staje od 2015 r., naznaczonego atakami na redakcję Charlie Hebdo i paryskie ulice, które rozpoczęły czarną
serię zamachów terrorystycznych na europejskie miasta, przed palącymi wyzwaniami, z którymi zmierzyć musiały się wcześniej Stany Zjednoczone po 11 września
2001 r.
„Pilnie potrzebujemy nowych konstytucyjnych konceptów zapewniających
ochronę praw obywatelskich”8 - pisze Bruce Ackerman. Obserwacja sytuacji w Europie, symbolizowanej przez Francję w której stan wyjątkowy (état d’urgence) trwał
dwa lata pokazuje, że postulat ten pozostaje w mocy. Autor eseju postawił przed
sobą zadanie stworzenia katalogu wyzwań prawnych, które walka z terroryzmem
stawia przed państwem prawa oraz przedstawienia rozwiązań mogących stanowić
receptę na owe wyzwania. „(…) Nie jest pewne, czy francuscy obserwatorzy czytali
Ackermana i czy opierają się oni literalnie na jego argumentacji. Jednakże można
niekiedy odnaleźć jego ducha i słowa w licznych tekstach publikowanych we francuskiej prasie od czasu podjęcia przez rząd decyzji o prowadzeniu wojny z terroryzmem”9 pisze w 2017 r. francuski prawnik Ghislain Benhessa. Ten paralelizm obrazuje uniwersalność diagnoz postawionych w The Emergency Constitution które,
mimo fundamentalnych różnic w anglosaskiej i kontynentalnej kulturze prawnej
oraz wynikającej z nich nieprzetłumaczalności niektórych mechanizmów zaproponowanych przez Ackermana, zachowują swoją żywotność. Dlatego też w momencie, gdy Europa konfrontuje się z terroryzmem islamistycznym na swoim terytorium z nową intensywnością, tezy eseju z 2004 r. szczególnie zasługują na przypomnienie jako potrzebny przyczynek do dyskusji, która powinna odbyć się na temat
europejskich ustrojowych odpowiedzi na terroryzm.
Jeżeli postawić sobie za cel, by wyprowadzić z tekstu Ackermana jeden, najistotniejszy punkt, to byłoby nim wyartykułowanie przez autora potrzeby opracowania nowych konstytucyjnych rozwiązań dla walki z terroryzmem. W trafności
oceny sytuacji objawia się kilkudziesięcioletnie doświadczenie konstytucjonalisty
i jego wytrawna znajomość funkcjonowania władz publicznych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi. „Mimo że dwudziesty pierwszy wiek rozpoczął się atakami terrorystycznymi na Nowy Jork i Waszyngton, nie mamy do czynienia z jedynie amerykańskim problemem. Następny zamach może mieć miejsce
B. Ackerman, The Emergency Constitution …, s. 1029; Tłumaczenia wszystkich cytatów pochodzą
od autorki.
9
G. Benhessa, L’État de droit …, str 85.
8
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w Londynie lub Paryżu, nie Los Angeles czy Chicago. Każde zachodnie państwo
ma interes w opracowaniu konstytucji na wypadek sytuacji wyjątkowej”10 – pisze
Ackerman, a jego przewidywania znalazły w pełni odbicie w faktach. Stąd też artykuł The Emergency Constitution ma za główne zadanie, poprzez przedstawienie
pewnych propozycji konstytucyjnych, zapoczątkowanie dyskusji: „(…) myśl konstytucyjna nie ma innego wyboru niż rozwijać się we właściwym sobie rytmie. Nadszedł moment rzucić piłkę na pole spekulacji prawnej i zaprosić innych, by dołączyli do gry”11. Sam Ackerman wciąż aktywnie działa na rzecz postulatu, który wysunął w 2004 r., czego dowodem jest wspomniana już książka Before the Next Attack czy liczne artykuły popularyzatorskie, publikowane się przy okazji kolejnych
zdarzeń związanych z terroryzmem12.
Wezwanie do stworzenia nowego modelu konstytucyjnego dla celów zwalczania terroryzmu logicznie wynika z założenia, że mechanizmy, które wypracowały
do tej pory demokratyczne państwa prawne nie są wystarczające. Ackerman zestawia ze sobą dwie drogi kwalifikacji prawnej, jakimi dysponowały władze amerykańskie w momencie konfrontacji z terroryzmem. Pierwsza z nich zakłada uznanie
działalności Al-Kaidy za formę wojny przeciw Stanom Zjednoczonym. Tę możliwość konstytucjonalista odrzuca: grupa terrorystów nie jest w wystarczającym stopniu możliwa do wyodrębnienia, a wojna z terroryzmem nie będzie mieć wyraźnego
zakończenia, jak to ma miejsce w przypadku kończących się pokojem klasycznych
konfliktów zbrojnych między państwami. Druga z dróg polega na uznaniu działalności terrorystycznej za zwykłą przestępczość, co wiąże się z zastosowaniem wewnętrznego prawa karnego. Pojawia się jednak problem z rozróżnieniem terroryzmu od działalności mafijnej czy okresem Zimnej Wojny. W żadnym z tych dwóch
przypadków jednak nikt nie postulował odwołania się do szczególnego porządku
prawnego; dlaczego więc uzasadnione miałoby to być w przypadku dzisiejszego
terroryzmu? – pyta Ackerman. Za niemieszczącą współczesnej formy terroryzmu

B. Ackerman, The Emergency Constitution …, s. 1077.
Tamże, s. 1091.
12
Patrz np. felieton What We Can Learn From the French About Terrorism, The Huffington Post,
[online], https://www.huffingtonpost.com/entry/what-we-can-learn-from-th_10_b_6442488.html
[dostęp 22.10.2017]. Opublikowany 9 stycznia 2015 r., tj. zaraz po zamachu na redakcję Charlie
Hebdo, antycypuje on odwołanie się przez francuskie władze do reżimu nadzwyczajnego. Nastąpiło
ono w listopadzie tego samego roku, po atakach na Paryż. W tymże felietonie, 11 lat po publikacji
eseju The Emergency Constitution, konstytucjonalista wraca do swojej flagowej propozycji sformułowanej po raz pierwszy w 2004 r., tj. eskalatora superwiększościowego (super-majoritarian escalator).
Koncepcja ta zostanie zaprezentowana w dalszej częściej artykułu.
10
11
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alternatywę prawo konfliktów zbrojnych/wewnętrzne prawo karne uznaje również
Ronald Dworkin, także wzywając do refleksji nad ewentualną „trzecią drogą”13.
Bruce Ackerman powołuje się w swoich pracach explicite na przykład francuski jako ten, który dostarczyć może inspiracji dla poszukiwań konceptualnych,
wzywając wręcz do „uczenia się od Francuzów”14. Ten postulat, przy całej aktualności ogólnej diagnozy prawnika, utracił jednak na mocy. Po pierwsze, wobec kolejnych zamachów terrorystycznych, władze francuskie zdecydowały się na użycie
nie art. 16 Konstytucji V Republiki z 4 października 1958 r., regulującego nadzwyczajne kompetencje Prezydenta Republiki, ale wprowadzenie stanu wyjątkowego na podstawie ustawy z 3 kwietnia 1955 r. Ten ostatni reżim wyjątkowy okazał się nie być efektywną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań ustrojowych –
jego trwanie przedłużyło się na tyle, że utracił swój „wyjątkowy charakter”, a jego
zakończenie wiąże się z przepisaniem niektórych z jego charakterystyk do ustawodawstwa zwykłego15. Wobec tego, wciąż przyznając Ackermanowi rację w jego poszukiwaniu nowych rozwiązań z perspektywy ostatnich doświadczeń francuskich
stwierdzić trzeba, że ten trop okazał się być fałszywy16.
Udział w naukowym poszukiwaniu alternatywy ustrojowej na czasy tzw.
„wojny z terroryzmem” wymaga jednak jeszcze jaśniejszego określenia, dlaczego
klasyczne, istniejące już rozwiązania legislacyjne, tj. prawo karne i prawo wojenne
nie są odpowiednie17. Należy wyróżnić dwie podstawowe przesłanki, decydujące
o wyjątkowości współczesnej działalności antyterrorystycznej państw, które Bruce
Ackerman przedstawił w swoim eseju.

R. Dworkin, Terror & the Attack … .
B. Ackerman, What We Can… .
15
W opinii Mireille Delmas-Marty, emerytowanej profesor Collège de France, usankcjonowano tym
samym przejście Francji od państwa prawa do państwa nadzoru; Patrz M. Delmas-Marty, Nous sommes passés de l’État de droit à l’État de surveillance, Le Monde (dodatek Idées), 14 października
2017 r., s. 2 i n.
16
Mimo krytyki wobec franuskiego sposobu zmierzenia się z terroryzmem, debaty prawników, historyków i filozofów wokół przedłużającego się stanu wyjątkowego, odbywające się często za pośrednictwem prasy, stanowią doskonały przyczynek dla celu, jaki postawił sobie Ackerman. Na przestrzeni
dwóch ostatnich lat pojawiły się już opracowania naukowe dotyczące tego tematu. Na wyróżnienie
zasługuje zwłaszcza książka autorstwa Antoine’a Garapona i Michela Rosenfelda pt. Démocraties sous
stress. Les défis du terrorisme global, Paryż 2016. Jej autorzy zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia
reżimu pośredniego między stanem wyjątkowym a ustawodawstwem zwykłym, uczestnicząc tym samym „w grze na polu spekulacji prawnej”, do której zachęcał Ackerman.
17
W kontekście powyższych rozważań nt. Francji należałoby tę parę rozszerzyć o stany nadzwyczajne
w ich klasycznej, kontynentalnej formie, takie jak znane chociażby prawu francuskim, ale również
prawu polskiemu.
13
14
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Pierwsza z nich to natura zagrożenia, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Terroryzm nie stanowi przemijalnego zjawiska, na które można potencjalnie odpowiedzieć jednorazowym odwołaniem do nadzwyczajnego reżimu. „Ataki terrorystyczne będą powracającą częścią naszej przyszłości”18, kilkanaście lat po publikacji
eseju teza ta nic nie utraciła ze swojej mocy obowiązującej. Sprawdza się stwierdzenie, że wyrugowanie terroryzmu będzie kwestią nie lat, lecz pokoleń; życie z zamachami stało się już nową normalnością. Bardzo stary jest konflikt między efektywnością a legalnością działań władz publicznych, jednak wobec braku bliskiej perspektywy eliminacji terroryzmu z życia społecznego jako szczególnie ważka rysuje
się kwestia stworzenia rozwiązań ustrojowych pozwalających na skuteczne działanie bez naruszenia istoty praw i swobód obywateli.
Dodatkowo trzeba zachować miarę w ocenie rzeczywistej wagi terroryzmu
w konfrontacji z państwem – co Bruce Ackerman czyni porównując zagrożenie
stworzone przez bojowników Al-Kaidy z amerykańską rywalizacją z ZSRR w II poł.
XX wieku: „Jeżeli niepokoje czasu Zimnej Wojny nas nie przytłoczyły, dlaczego
wojenna retoryka miałaby uzasadniać użycie nadzwyczajnych militarnych działań
przeciw grupce terrorystów, którzy nie mają oparcia w agresywnym supermocarstwie?”19. Terroryzm nie kreuje zagrożenia politycznego dla istnienia rządu i władz
konstytucyjnych; ma ono charakter fizyczny. Stanowi to znaczące novum w historii
stanów wyjątkowych, które tradycyjnie używane były w obliczu zagrożenia bytu
lub integralności państwa o charakterze politycznym właśnie.
Stawianie tego rodzaju pytań jest obecnie jeszcze bardziej uzasadnione wobec
wyparciu na arenie globalnego terroryzmu Al-Kaidy przez organizację tzw. Państwa
Islamskiego. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, Państwo Islam-skie nie
opiera swojej działalności terrorystycznej na zorganizowanych akacjach w rodzaju
zamachów z 11 września 2001 r. Przeciwnie, działa ona na zasadzie decentralizacji,
przypisując sobie samodzielne dokonania jej wyznawców, wcielone w życie wedle
ogólnikowych wskazań sformułowanych przez organizację20. Tę formę działania
francuski islamolog Gilles Kepel nazwał dżihadem 3.0 21. Jako że współcześni dżihadyści stosują metody działania typu low cost, zakładające minimum komunikacji
i użycie najbardziej prymitywnych narzędzi, odwołanie się przez państwa do quasi
wojennych recept, jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych opisywanych
B. Ackeman, The Emergency Constitution …, s. 1029.
Tamże, s. 1035.
20
Tekstem założycielskim dla tego „nowego dżihadu” jest Wezwanie do światowego oporu islamskiego
autorstwa teoretyka dżihadu związanego z Al.-Kaidą Abou Moussaby Al Souriego z 2005 r.
21
G. Kepel, Terreur dans l’Hexagone: Genèse du djihad français, Paryż 2015.
18
19
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przez Ackermana, jeszcze bardziej traci rację bytu (która, jak punktuje amerykański
konstytucjonalista, od początku była wątpliwa). Wyciąganie tak ciężkich dział w
stosunku do działań, które ciężko odróżnić od zwykłej przestępczości (tak jest np.
w przypadku ataków nożowników o zabar-wieniu terrorystycznym) jest nie tylko
nieefektywne – bo terroryści, używając najprostszych środków, stają się w dużej
mierze niewykrywalni, ale wręcz nielicujące z powagą państwa, które zdaje się z
karabinu celować do much.
Oczywiście, osobną kwestią jest fakt, że w epoce nowych mediów i globalnej
komunikacji, nawet garstka szaleńców-terrorystów jest w stanie wyprowadzić
z psychologicznej równowagi miliardową społeczność międzynarodową. Aspekt
ten dostrzegł Ackerman, a na przestrzeni ostatnich lat zyskał on tylko na sile wobec
zawrotnego rozwoju technologii, w tym mediów społecznościowych. Dlatego też
za niedostosowaniem współczesnych konstytucji do stawiania czoła wyzwaniu, jakim jest współczesny terroryzm, świadczy nie tylko nowa natura zagrożenia. Druga
przesłanką wyrażona przez konstytucjonalistę opiera się o funkcje odpowiedzi,
którą państwo udziela podejmując kroki ku mające na celu walkę z terroryzmem.
Ma ona bowiem nie tylko charakter prewencyjny, ale i psychologiczny. „Nazwijmy
to funkcją otuchy: gdy zamach terrorystyczny kwestionuje efektywną suwerenność
państwa, rząd musi działać w widoczny i zdecydowany sposób, tak aby pokazać
swoim sterroryzowanym obywatelom, że naruszenie było jedynie czasowe i że podejmuje ofensywne kroki, by opanować kryzys oraz zmierzyć się z widmem jego
powrotu”22 – pisze Ackerman. O ile potrzeba uspokojenia obywateli poprzez podjęcie przez władze publiczne kroków, mających w dużej mierze charakter symboliczny i konwencjonalny, nie budzi jako taka zastrzeżeń, konstytucjonalista identyfikuje inne zagrożenie związane z tą rolą spełnianą przez reżimy nadzwyczajne:
funkcja otuchy nie może spełniać się kosztem wyrządzenia trwałych szkód prawom
jednostek.
Także i ta funkcja szczególnie widoczna jest obecnie, w lata po wydaniu eseju
Ackermana. Francja powoli zajęła w zbiorowej świadomości miejsce Stanów Zjednoczonych jako państwa owładniętego „gorączką bezpieczeństwa”. Raport z kontroli parlamentarnej stanu wyjątkowego23, przedstawiony francuskiemu Zgromadzeniu Narodowemu w rok po wejściu w życie reżimu nadzwyczajnego pokazał

B. Ackeman, The Emergency…, s. 1037.
Rapport d’information sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence [online], http://www2.assem
bleenationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4281/%28index%29/depots [dostęp 23.10.2017].
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z jakim umiarkowaniem francuskie władze korzystają ze swoich nowych uprawnień. Symbolizowane są one przez tzw. „przeszukania administracyjne”, których
w praktyce przestano dokonywać po upływie dwóch pierwszych miesięcy stanu
wyjątkowego. Logicznie nasuwa się pytanie: czemu więc służyć miały jego kolejne
przedłużenia? Tu swoją użyteczność udowadnia wyodrębniona przez Bruce’a Ackermana funkcja otuchy: wprowadzanie reżimów nadzwyczajnych po traumatycznym przeżyciu zamachów terrorystycznych służy obecnie (uwzględniając również
nową naturę zagrożenia, o której była mowa wyżej) bardziej uspokojeniu ludności
i pokazaniu siły państwa niż rzeczywistemu zwiększeniu efektywności działań
władz. Mamy więc do czynienia z procesem konsumowania przez funkcję otuchy
pozostałych funkcji stanów wyjątkowych.
To właśnie dostrzeżenie swoistości współczesnego terroryzmu oraz pozaprawnej roli, jaką odgrywa instytucjonalna reakcja na niego, prowadzą Ackermana,
do wyrażonego już na wstępie wniosku: pilnie potrzebujemy nowego schematu
konceptualnego który, wobec niedostosowaniu paradygmatów wojny i wewnętrznego prawa karnego, byłby adekwatny do walki z terrorem. Przed takim nowym
modelem ustrojowym stać będą dwa kluczowe wyzwania. Muszą mu towarzyszyć
mechanizmy chroniące przed, po pierwsze, normalizacją władz wyjątkowych oraz,
po drugie, naruszeniem fundamentów liberalnych demokracji, których sercem jest
poszanowanie praw człowieka.
„Bez wdrożenia wyważonych środków ostrożności, stany wyjątkowe mają
zwyczaj dużo dłuższego trwania, niż wskazywałaby na to konieczność”24 – zauważa
konstytucjonalista, a jego spostrzeżenie ma oparcie w licznych przykładach historycznych. Stan oblężenia, wprowadzony w związku z wybuchem I wojny światowej
we Francji, trwał do 12 października 1919 r., czyli znacznie dłużej, niż sama
wojna25. 28 lutego 1933 r. Rząd Rzeszy przyjął wprowadzający stan wyjątkowy
Dekret o ochronie narodu i państwa, który formalnie nigdy nie został uchylony, co
prowadzi Giorgio Agambena do uznania, że III Rzesza była trwającym 12 lat stanem wyjątkowym26. Współcześnie wprowadzony po zamachach z 2001 r. Patriot
Act częściowo wciąż obowiązuje. Dwuletni stan wyjątkowy we Francji zakończył
się uchwaleniem nowej ustawy antyterrorystycznej która, kopiując rozwiązania
B. Ackerman, The Emergency…, s. 1030.
B. Manin, The Emergency Paradigm and the New Terrorism. What if the end of terrorism was not
in sight?, [online], https://as.nyu.edu/content/dam/nyu-as/faculty/documents/emerg.pdf [dostęp
25.10. 2017]. Określenie stan oblężenia odnosi się do stanu oblężenia politycznego, który ma charakter
stanu wyjątkowego sensu stricto.
26
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znane stanowi wyjątkowemu właśnie, sankcjonuje permanentny stan wyjątkowy27,
o czym była już mowa powyżej.
Krytyka nieuzasadnionego przedłużania trwania reżimów nadzwyczajnych nie
opiera się wyłącznie o czystość konceptualną. Oczywiście, w ich naturze leżeć powinna tymczasowość; klasycznym celem stanu wyjątkowego jest, w obliczu szczególnego i nieprzewidywalnego zagrożenia, przywrócenie stosowania norm powszechnie obowiązujących poprzez tymczasowe zawieszenie ich stosowania28. Powodem jednak, dla którego Bruce Ackerman obawia się normalizacji stanu wyjątkowego jest właśnie fakt owego zawieszenia stosowania norm powszechnie obowiązujących. Stan wyjątkowy ujmuje w nawias filary państwa prawnego, z jego
podziałem władz, wzajemnymi chcecks and balances oraz gwarancjami poszanowania praw i swobód obywatelskich. Wizja ta kusząca jest dla władzy wykonawczej;
jednak raz rozchwiany porządek instytucjonalny trudny jest do przywrócenia29.
Na zagrożenie, jakie widzi w normalizacji Ackerman przynosi ciekawą odpowiedź - autorską koncepcję eskalatora superwiększościowego (supermajoritarian escalator30). Konstytucjonalista nie kwestionuje potrzeby przyznania władzy wykonawczej kompetencji do wprowadzenia stanu wyjątkowego na bardzo krótki okres
czasu, niezbędny dla zebrania się legislatury w celu podjęcia dalszych decyzji
o trwaniu reżimu nadzwyczajnego. Pierwsza decyzja według Ackermana powinna
zapaść zwykłą większością głosów, jednak kolejne przedłużenia wymagać miałyby
coraz większych większości „za”: sześćdziesięciu procent na następne dwa miesiące,
siedemdziesięciu na kolejne, aż do osiągnięcia wymogu zdobycia większości osiemdziesięciu procent przy wszystkich następnych.
Superwiększościowy eskalator zdaje się być ukochanym dzieckiem konstytucjonalisty, o czym świadczy regularność, z jaką wraca on do tej koncepcji, zarówno
w pracach naukowych, jak i popularyzatorskich. W istocie, pomysł jest warty rozważenia. Przemawia za na nim jego uniwersalność, która pozwala na wdrożenie
w różnych systemach politycznych. Urzeczywistnia on także kontrolną funkcję
Pojęcie permanentnego stanu wyjątkowego zrobiło we Francji dużą karierę. Pojawiło się ono
w uchwale podjętej już 29 listopada 2015 r. przez Kongres Związku Zawodowego Sędziów, noszącej
tytuł „Nie dla permanentnego stanu wyjątkowego” – czyli nawet przed pierwszym jego przedłużeniem. Później krytycy reżimu nadzwyczajnego wielokrotnie odwoływali się do tego pojęcia o jednoznacznie pejoratywnym wydźwięku.
28
Wyczerpującą analizę różnych definicji stanu wyjątkowego znaleźć można w M. Goupy, État d’exception, [w:] Dictionnaire de théorie politique, red. V. Boudeau i R. Merrill, Paryż 2012.
29
Patrz esej opublikowany przez Agambena przy okazji francuskich polemik nad stanem wyjątowym:
G. Agamben, De l’État de droit à l’État de sécurité, Le Monde, 24 października 2015 r., s. 16.
30
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parlamentu: do przedłużenia stanu wyjątkowego na dłuższy okres niezbędne będzie
uzyskanie poparcia opozycji, która nie ma bezpośredniego interesu w podtrzymywaniu zwiększonych uprawnień władzy wykonawczej. Mechanizm eskalatora przewiduje również szczególne uprawnienia informacyjne dla władzy ustawodawczej
(np. pełen dostęp do dokumentów oraz większość dla członków opozycji w parlamentarnych komisjach kontrolnych), mający uczynić z trwania stanu wyjątkowego
przedmiot ogólnego konsensusu, zorientowanego na dobro państwa, a nie partykularne interesy aktualnie sprawujących władzę.
Kolejnym wyzwaniem dla nowych idei konstytucyjnych, do których opracowania wzywa Bruce Ackerman, jest zapewnienie integralności demokracji liberalnych, opartych o prawa człowieka. Nie ma on złudzeń, że obrońcy praw człowieka
będą musieli pogodzić się z tym, że zachowanie statusu quo sprzed czasów terroryzmu islamistycznego nie będzie możliwe. Częściowa redefinicja związku wolność/bezpieczeństwo we współczesnych demokracjach już nastąpiła; należy jednak
opracować środki, które zabezpieczą nienaruszalność fundamentalnych praw człowieka, stopniowo wypracowywanych od XVIII w.
Ronald Dworkin w cytowanym wyżej eseju identyfikuje zasadę dzielonego
człowieczeństwa (the principle of shared humanity) jako jedną z podstawowych zasad moralnych, którą próbuje się skodyfikować na poziomie międzynarodowym31;
stanowi ona więc fundament moralny współczesnych demokracji liberalnych. Jak
zauważa Dworkin, amerykańska administracja naruszając prawa człowieka poprzez
stosowanie bezterminowego aresztowania wobec osób oskarżonych o terroryzm
oraz tzw. „wzmocnionych technik przesłuchań”, będących eufemistycznym określeniem tortur, zaprzecza tej kluczowej zasadzie. Władze amerykańskie stawiają,
wedle słów filozofa, amerykańskie bezpieczeństwo absolutnie na pierwszym miejscu, co stanowi wyłom w stosunku do moralnej więzi łączącej wszystkich ludzi
przez sam fakt bycia człowiekiem. To zerwanie, manifestujące się poprzez pozbawienie niektórych ochrony dawanej przez przyrodzone i niezbywalne prawa człowieka, grozi podkopaniem dorobku ostatnich kilkudziesięciu lat, jaki stanowi wypracowany efektywny system tych praw, będący powodem do dumy, ale i poczucia
moralnej wyższości ze strony państw Zachodu.
Bruce’a Ackermana łączy z Dworkienem zaniepokojenie o kondycję ochrony
praw człowieka w kontekście przedłużającego się trwania stanów nadzwyczajnych.
Ackerman jednak pozostaje, z niekrytym smutkiem, lecz jednak realistą – tragiczny
kompromis w kwestii praw człowieka będzie nieunikniony. Kluczową kwestią staje
31
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się więc już nie absolutystyczna ochrona praw człowieka podniesionych do rangi
współczesnego katechizmu, lecz redukcja szkód – zarówno na poziomie ich głębokości, jak i trwania w czasie.
Konstytucjonalista proponuje więc kompromis: „(…) obrońcy praw człowieka powinni zezwolić władzy wykonawczej na przetrzymywanie podejrzanych
o terroryzm przez okres od czterdziestu pięciu do sześćdziesięciu dni, bez zwykłych
gwarancji przewidzianych przez habeas corpus, lecz wyłącznie w zamian za realizację zasad superwiększości, odszkodowania oraz przyzwoitości przedstawionych
w tym eseju”32. Ackerman przyznaje tym samym, że szeroko krytykowana redefinicja związku miedzy wolnością a już się dokonała i nie ma od niej odwrotu. Zadaniem tych, którym drogie są praw człowieka, jest nie okopywanie się na swoich
pozycjach, lecz przedstawienie instytucjonalnych projektów, które umożliwią ocalenie ich istoty i żywotności zasady współdzielonego człowieczeństwa. To jedyna
dostępna możliwość zachowania demokracji liberalnej z jej wartościami w epoce
terroryzmu.
Esej Bruce’a Ackermana stanowi udany przykład uznania przez naukowca
swojej społecznej odpowiedzialności i rzeczowego zabrania stanowiska w sprawie,
której wagę uznał za publiczną, a nie czysto badawczą. Doświadczenie pozwala
konstytucjonaliście dokonać tego mariażu bez szwanku dla naukowej metody, a on
sam wpisał się tym samym w tradycję intelektualistów publicznych. Jego diagnozy,
postawione przecież już kilkanaście lat temu, okazały się być trafne: zgodnie z przewidywaniami terroryzm nie zniknął z rzeczywistości krajów Zachodu, o czym
świadczyć może lista miast, które w ostatnich latach zostały nim doświadczone –
Paryż. Bruksela, Berlin, Londyn. Motyw rozprzestrzenienie się terroryzmu także
na Stary Kontynent obecny był już w The Emergency Constiution.
Jedna nadzieja Bruce’a Ackermana okazała się być płonną: optymistycznie liczył on na to, że Europa, w momencie pisania eseju jeszcze oszczędzona przez terrorystów, będzie w awangardzie zmian i to z tego kierunku nadejdzie impuls do
wprowadzenia nowych rozwiązań konceptualnych, pozwalających na efektywną
walkę z terroryzmem przy relatywnie niskich kosztach dla praw człowieka. To właśnie uruchomienie dyskusji nad nowymi ideami konstytucyjnymi, mogącymi stanąć na wysokości nowych wyzwań współczesności, było główną ambicją Ackermana. Dyskusja owa jednak z pewnością nie odpowiada swoją żywotnością oraz
rzetelnością wymaganiom zarówno konstytucjonalisty jak i, przede wszystkim,
32
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skali próby, jakiej poddane są liberalne demokracje zachodnie. Za przykład służą
dyskusje, które odbyły się we Francji na przełomie 2015 i 2016 r., kiedy Zgromadzenie Narodowe procedowało prezydencki projekt rewizji Konstytucji, zakładający konstytucjonalizację stanu wyjątkowego. Uczestnicy debat ostro krytykowali
ten pomysł jak i sam stan wyjątkowy; były to jednak głosy „przeciw”, a nie „za
czymś”. We francuskim kazusie wyjątkowo wyraźnie widać braki debaty, która się
nie odbyła, jak także luk po konceptach, których jeszcze nikt nie zaproponował.
W zamian otrzymaliśmy jałową dysputę i to, czego Bruce Ackerman się obawiał –
normalizację szkodliwego dla demokracji, a przy tym nieskutecznego stanu wyjątkowego.
Postulaty Bruce’a Ackermana są w kontekście europejskiej walki z terroryzmem pozostają więc aktualne. Tak jak i sformułowana przez niego przestroga:
„Bez skutecznych ograniczeń wynikających z rządów prawa jest po prostu zbyt łatwo, aby reżim nadzwyczajny degenerował w kierunku pełnoetatowego państwa
policyjnego”33.
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Summary

On the currentness of Bruce Ackerman's
postulates in the context
of the European fight against terrorism
The aim of this paper is to remind main thesis presented by Bruce Ackerman
in his 2004 essay The Emergency Constitution. Written in time of virulent critics
against American war on terror, this analysis pointed at an urgent need for new
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constitutional framework allowing to fight against Islamic terrorism. Ackerman
presents premises he uses to draw this conclusion as well as introduces his own
propositions in order to start a discussion among lawyers. This very paper reconstructs the reasoning presented by the American scholar, putting it in an European,
particularly French perspective. This juxtaposition and return to essay by Ackerman leads to accepting the importance and actuality of his proposals while maintaining the need for a common effort to create new constitutional concepts that
would allow facing the terrorism menace.
Keywords: emergency powers, terrorism, constitutional law, rule of law
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Roszczenia ofiar Holokaustu
w perspektywie polsko-amerykańskiej

Wstęp
Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej, roszczenia ofiar
Holokaustu pozostają nadal nierozwiązaną kwestią. Roszczenia te dotyczą zarówno
restytucji dóbr kultury, znacjonalizowanych nieruchomości, oszczędności w bankach czy wypłaty polis ubezpieczeniowych. W ostatnim czasie, zarówno w Polsce,
jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, uchwalane są akty prawne regulujące te
kwestie. Zestawienie sytuacji prawnej w Polsce i w USA jest bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia - do USA wyemigrowało wiele ofiar Holokaustu, którzy
występują z roszczeniami wobec Polski. Natomiast w USA znajduje się wiele dóbr
kultury zrabowanych w Polsce w trakcie II wojny światowej. Dodatkowo uderza
zgoła inne podejście do tematu. W Stanach Zjednoczonych można zauważyć bardzo silny lobbing stowarzyszeń skupiających potomków ofiar Holokaustu. W Polsce tematyka ta zaczęła się rozwijać dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, a ustawę
regulującą restytucję dóbr kultury uchwalono w 2017 roku. Obecnie trwają prace
nad ustawą o reprywatyzacji, w której to znajdują się zapisy budzące ogromne emocje w szczególności w środowisku ofiar Holokaustu. W obu krajach, w ostatnich
latach można zauważyć tendencje w dążeniu do zamknięcia rozdziału dotyczącego
rozliczeń roszczeń powstałych w wyniku II wojnie światowej. Wydaje się być to
błędnym założeniem, gdyż jak zauważył B. Demarsin, występowanie z roszczeniami restytucyjnymi stało się możliwe dopiero niedawno, ze względu na to,
że wcześniej trwała zimna wojna i dostęp do archiwów był utrudniony – co więcej
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konieczne było czekanie na ujawnienie tajnych dokumentów znajdujących się
w archiwach, co właśnie stało się dopiero w latach 90. XX wieku1.
Podejmowanie tej tematyki, jest ważne również ze względu na odradzający się
nacjonalizm. Młode pokolenie w większości wychowało się bez doświadczenia wojennego i należy mu przypominać do czego może doprowadzić nienawiść do innych nacji. Jedną z form utrwalenia pamięci, może być właśnie spełnienie roszczeń
ofiar Holokaustu – za każdym odzyskanym dziełem sztuki, nieruchomością znajduje się historia ludzi, których już nie ma.
Wybrane uregulowania z zakresu prawa międzynarodowego regulujące roszczenia ofiar Holokaustu
Jednym z najważniejszych dokumentów, zaliczanych do źródeł soft law, regulujących kwestię roszczeń ofiar Holokaustu jest Deklaracja waszyngtońska formułująca główne zasady restytucji dóbr kultury zrabowanych przez nazistów. Została
ona sformułowana 3 grudnia 1998 roku w trakcie Konferencji Waszyngtońskiej
do spraw mienia z czasów Zagłady. W Deklaracji jako najważniejsze z celów wskazano identyfikację niezwróconych dóbr kultury, otworzenie magazynów muzealnych, archiwów i wszelkich miejsc, w których mogą być odnalezione dzieła sztuki2.
aktywne dbanie przez kraje – sygnatariuszy o rozwój warunków do wprowadzenia
u siebie wykreowanych zasad w życie. Jednym z założeń Deklaracji była próba
wzmocnienia roli alternatywnych metod rozwiązywania sporów w przypadku
spraw restytucyjnych3. Na Konferencji tej kontynuowano również kwestię zwrotu
złota zagrabionego przez nazistów ze szwajcarskich kont bankowych oraz wypłaty
polis ubezpieczeniowych, które zostały zakupione przed wojną4.

B. Demarsin, Let’s not talk about Terzin, Brooklyn Journlal of International Law 2011, Vol. 37,
Issue 1, s. 122.
2
Washington Conference Principles On Nazi-Confiscated Art Released in connection with the Washington
Conference on Holocaust-Era Assets, Washington, DC, December 3, 1998, [online] http://fcit.usf.edu/
holocaust/resource/assets/princ.htm [dostęp 25.10.2017].
3
Por. Wyrok z dnia 15 stycznia 2006 roku wydany przez Sąd Arbitrażowy w sprawie zwrotu obrazów
Gustawa Klimta zagrabionych przez nazistów w 1938 roku, Maria Altman, Franciss Gutmannm
Trevor Mantle, Georg Bentley, Nelly Auersperg przeciwko Republice Austrii [online] https://www.
unodc.org/res/cld/case-law-doc/traffickingculturalpropertycrimetype/aut/maria_altmann_vs__repu
blic_of_austria_html/Arbitral_Award_-_5_Klimt_paintings_Maria_V._Altmann_and_others_v._
Republic_of_Austria-_15_January_2004.pdf, [dostęp 20.10.2017]; Por. A.M. O’Connor, Złota
dama. Niezwykła opowieść o arcydziele Gustawa Klimta, portrecie Adeli Bloch-Bauer, Warszawa 2016.
4
Kwestia zwrotu zagrabionego złota oraz wypłaty zaległych polis, była poruszana już na wcześniejszych konferencjach międzynarodowych. W 1946 roku powołano również Trójstronną Komisję
1
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Jedenaście lat później, w dniach 26-30 czerwca 2009 roku, odbyła się w Pradze kolejna konferencja poświęcona zagrabionemu mieniu ofiar Holokaustu przez
nazistów. Zakończyła się ona sformułowaniem 30 czerwca 2009 roku Deklaracji
terezińskiej dotyczącej majątków ofiar Holokaustu5. W Konferencji udział wzięło
m.in. 46 państw, w tym Polska i USA, przedstawiciele pozarządowych stowarzyszeń, reprezentanci Stowarzyszenia ocalałych z Holokaustu i innych ofiar prześladowań nazistowskich.
W Deklaracji uznano, że dzieła sztuki i majątek kulturalny ofiar Holokaustu
(Shoah) i innych ofiar nazistowskich prześladowań, został skonfiskowany, obłożony sekwestrem i zagrabiony przez nazistów, faszystów i ich kolaborantów różnymi sposobami, takimi jak kradzież, wymuszenie i konfiskata, pod pretekstem
zrzeczenia się, jak również sprzedaży wymuszonej i sprzedaży pod naciskiem
w czasach Holokaustu w latach 1933-456, i w bezpośredniej jego konsekwencji,
i przywołując zasady dotyczące dzieł sztuki skonfiskowanych przez nazistów ustalone na Konferencji Waszyngtońskiej w roku 1998, które wymieniły zestaw dobrowolnych zobowiązań ze strony rządów, opierających się na moralnej zasadzie7,
że dobra kultury skonfiskowane przez nazistów u ofiar Holokaustu (Shoah) powinny być zwrócone im lub ich spadkobiercom, z poszanowaniem krajowych
ustaw i regulacji, jak również zobowiązań międzynarodowych.
W Deklaracji terezińskiej, podkreślono, że uznając ważność restytucji nieruchomości wspólnotowych i prywatnych, które należały do ofiar Holokaustu
(Shoah) i innych ofiar nazistowskich prześladowań, Państwa Uczestniczące wzywają do podjęcia wszelkich starań mających na celu naprawienie konsekwencji bezprawnych przejęć majątków, takich jak konfiskaty, wymuszone sprzedaże i sprzedaże pod przymusem, które stanowiły element prześladowań tych niewinnych ludzi i grup, z których olbrzymia większość zmarła nie pozostawiając spadkobierców.

w sprawie Zwrotu Złota Gotówkowego, której celem było zwracanie odzyskanego złota. Nie udało
się odzyskać wszystkich środków i państwom zwrócono jedynie około 65% należności.
5
Terezin declaration, June 30, 2009 [online] http://www.holocausteraassets.eu/files/20000021535d8
ef1a36/TEREZIN_DECLARATION_FINAL.pdf [dostęp 22.11.2017].
6
Por. L.H. Nicholas, Grabież Europy. Losy dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas II wojny światowej,
Poznań 2016.
7
Kwestia moralności jest bardzo często podnoszona w sprawach z zakresu restytucji i reparacji.
6 września 2017 roku, Prof. Bachmann w wywiadzie stwierdził, że: „ostrzega przed tym żeby uznać,
że stosunki międzynarodowe, czy prawo międzynarodowe jest zawsze moralne. To odzwierciedla bilans sił na świecie. Ten bilans nie jest moralny”; Wywiad z prof. K. Bachmann z 6 września 2017
roku, [online] http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Prof.-Bachmann-Przeciez
-Polska-ma-nasze-ziemie-Niemcy-usmialiby-sie-slyszac-o-zadaniach-reparacji [dostęp 28.10.2017].
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Strony potwierdziły istnienie pilnej potrzeby wzmocnienia i podtrzymania
tych starań w celu zapewnienia sprawiedliwych i rzetelnych rozwiązań dotyczących
dóbr kultury, w tym judaików, które zostały zagrabione lub przemieszczone w trakcie lub w rezultacie Holokaustu (Shoah), mimo uznania postępu, jaki został osiągnięty w badaniach, identyfikacji i restytucji dóbr kultury przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe w niektórych państwach od czasu Waszyngtońskiej Konferencji w sprawie mienia okresu Holokaustu (1998) i poparcia Waszyngtońskiej Konferencji w sprawie dzieł sztuki skonfiskowanych przez nazistów.
Niestety, mimo że ogólne zasady restytucji są powszechnie znane i powielane
w dyskusjach o zwrocie dóbr zagrabionych w trakcie epoki nazistowskiej, najbardziej znaczące kraje będące sygnatariuszami Deklaracji Waszyngtońskiej, w tym
Stany Zjednoczone Ameryki, ignorują utworzone przez siebie regulacje. Niemniej,
bezsprzecznie główny cel wyrażony w tej Deklaracji jest jasny dla wszystkich państw, które do niej przystąpiły8.
Roszczenia ofiar Holokaustu w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pierwsza sprawa sądowa dotycząca restytucji toczyła się w USA w 1996
roku. Potomkowie ofiar Holokaustu wnieśli powództwo przeciwko kolekcjonerowi z Chicago, który posiadał pracę Edgara Degas’a. Powodowie byli potomkami
duńskich Żydów, większość ich rodziny zginęło w Auschwitz i Terezinie. Zgromadzone przez nich dzieła sztuki zostały zarekwirowane9 przez nazistów. Przed rozpoczęciem rozprawy, strony porozumiały się i obecnie obraz można podziwiać
w Instytucie Sztuki w Chicago. Spór ten sprawił, że opinia publiczna dowiedziała
się, że w USA jest wiele dzieł sztuki, których proweniencja jest wątpliwa i dyskusyjna10.
Zgodnie z prawem amerykańskim, dobra wiara nabywcy rzeczy, która wcześniej została skradziona, nie przesądza o braku możliwości wystąpienia z powództwem o wydanie rzeczy przez prawowitego właściciela11. Kwestią problematyczną
w przypadku, gdy dzieło znajduje się w prywatnym muzeum lub innym państwie
B. Demarsin, Let’s not talk about Terzin …, s. 184.
W Europie Zachodniej bardzo często dzieła sztuki nie były rabowane, ale właśnie “rekwirowane”.
Skutkowało to tożsamo pozbawieniem właścicieli własności, jednakże nazewnictwo nie budziło
aż takiego sprzeciwu społecznego.
10
M.G. Conway, Dormant foreign affairs preemption and von Saher v. Norton Dimon Musseum: Complicating the “Just and fair solution”, Law & Inequality: A journal of Theory & Practice 2010, vol. 28,
Issue 2, s. 384-385.
11
D. Gold, Is there any way home? History and Analysis of the Legal Issues Surroundings the Repatriation
of Artwork Displaced During the Holocaust, Entertainment Arts & Sports Law.Journal 2010, 21 no.1.
8
9
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i konieczne jest wystąpienie z powództwem, będzie określenie jurysdykcji12. Jednym z najbardziej rozsławionych sporów dotyczących tego problemu w sporze restytucyjnym, było postępowanie wytoczone przez m.in. Marię Altmann przeciwko
Austrii, o zwrot pięciu obrazów Klimta, które znajdowały się w austriackich muzeach i jak twierdziła strona pozwana, zostały tam umieszczone na mocy zapisu testamentowego sporządzonego przez żonę ówczesnego właściciela obrazów13.
W USA federalne ustawodawstwo regulujące kwestie roszczeń ofiar Holokaustu, pojawiło się w latach 90. XX wieku. Jedną z pierwszych ustaw był Holocaust
Victims Redress Act14, regulujący kwestie dochodzenia zwrotu środków zgormadzonych na rachunkach bankowych w USA oraz zrabowanych ze szwajcarskich rachunków. Jako główną podstawę możliwości występowania z roszczeniami przez
ofiary Holokaustu, wskazano naruszenie IV Konwencji haskiej z 1907 roku15.
Ustawa Victims Redress Act została uchwalona jako reakcja na unikatowe i przerażające wydarzenia II wojny światowej i Holokaustu, w celu umożliwienia ofiarom
i ich spadkobiercom łatwiejszego dochodzenia roszczeń. Ustawa ta została uchwalona w celu zrealizowania obowiązków wynikających z funkcjonowania Trójstronnej Komisji w sprawie Zwrotu Złota Gotówkowego.
23 czerwca 1998 roku została uchwalona ustawa Holocaust Assets Commision
16
Act , na mocy której powołano do życia 21-osobową Prezydencką Doradczą Komisję do spraw Środków mających związek z Holokaustem. W grudniu 2000 roku
Komisja przedstawiła swój raport, w którym zawała sześć rekomendacji dla władz
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Część z nich powtarzała postanowienia Deklaracji terezińskiej.
Ze względu na fakt, że w amerykańskich muzeach znajduje się wiele dzieł
sztuki, których pochodzenie nie jest do końca jasne i część z nich została zagrabiona
ofiarom reżimu nazistowskiego w wyniku grabieży czy fałszywej sprzedaży, problematyka ta jest tym bardziej aktualna w Stanach Zjednoczonych. W takich sytuacjach często dochodzi do konfliktu między interesem prywatnym, a interesem publicznym. Kwestia ta była wielokrotnie poruszana w orzecznictwie stanowym
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, 28 U.S.C. §§ 1602-11.
Altman v. Austria, 541 U.S. 677 (2004).
14
Holocaust Victims Redress Act, Pl 105-158, February 13, 1998, 112 Stat 15.
15
IV Konwencja Haska, Art. 47 Rabunek jest formalnie zakazany; tamże,Art. 56 Własność gmin,
instytucji kościelnych, dobroczynnych i naukowych, chociażby należących do państwa, będą traktowane jako własność prywatna. Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna profanacja instytucji tego
rodzaju, pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki, są zabronione i winny być karane; [online]
https://pl.wikisource.org/wiki/Konwencja_haska_IV_(1907) [dostep: 07.01.2018].
16
Holocaust Assets Commision Act, Pub. L. No. 105-186, 112 Stat. 611 (1998).
12
13
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w USA. Przykładem takiej sprawy, może być wyrok w postępowaniu Grosz przeciwko Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku17, w której Sąd Apelacyjny
Drugiego Okręgu stwierdził, że roszczenia rodziny przedawniły się i nie mają oni
już prawa dochodzić zwrotu swojej własności. Kwestia restytucji z muzeów w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest tym bardziej skomplikowana, ponieważ jednostki te stanowią instytucje prywatne. W orzecznictwie podkreślany jest również
fakt braku związania państw Deklaracją terezińską. Sąd Apelacyjny Piątego Okręgu
w wyroku z dnia 10 sierpnia 2010 roku orzekł, że Deklaracja terezińska nie ma
żadnego przełożenia na prawo stanowe i nie może wprowadzać żadnych ograniczeń
w tym zakresie18.
16 grudnia 2016 roku Prezydent USA podpisał ustawę o dziełach sztuki wywłaszczonych w trakcie Holokaustu19. Ustawa ta była odpowiedzią na liczne rozbieżności w poszczególnych stanach, gdzie uchwalano akty regulujące restytucję
i na ich podstawie toczyły się postępowania sądowe o zwrot zagrabionych dóbr
kultury. Dla przykładu, ustawa z Kalifornii, została uznana przez Sąd Odwoławczy
Dziewiątego Okręgu za niekonstytucyjną. W wyroku Sąd wskazał, że Kalifornia
nie posiadała kompetencji do uchwalenia ustawy, która regulowałaby kwestie dotyczące zwrotu zagrabionych dóbr poza granice stanu20, tym samym naruszyła wyłączne prawo władz federalnych, do regulowania kwestii związanych ze sprawami
zagranicznymi.
Ustawa o dziełach sztuki wywłaszczonych w trakcie Holokaustu ma obowiązywać przez 10 lat, do 1 stycznia 2027 roku. Jej głównym założeniem jest sprawienie, aby jak najwięcej potomków ofiar Holokaustu wystąpiło z roszczeniami w najbliższym czasie. W uzasadnieniu wskazano, że taka regulacja może im to ułatwić.
Komisja Sprawiedliwości w swoim raporcie podkreślała, że odzyskiwanie zagrabionych przez nazistów dóbr kultury, często wymaga od potomków ofiar karkołomnej
pracy, polegającej na składaniu w całość fragmentów historii ich rodziny z okresu
prześladowań, wojny i uprzedzeń21. W preambule do ustawy wskazano, że USA
zdaje sobie sprawę z faktu, że wiele dóbr kultury zagrabionych w trakcie II wojny

Grosz v. M(o)MA, 403 Fed.Appx. 575 (2th Circuit, 2010).
Dunbar v. Seger – Thomschitz, 615 F.3d 574 (5th Circuit, 2010).
19
Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2016, Pub.L. 114–308, Dec. 16, 2016, 130 Stat. 1524.
20
Von Saher v. Northon Simon Museum of Art., 592 F.3d 954 (9th Cir. 2009).
21
Committee on Judiciary Report - Holocaust Expropriated Art. Recovery Act of 2016, 114th Congress
2d Session, Senat, Report 114-394, Calendar No. 654.
17
18
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światowej, w wyniku działalności żołnierzy amerykańskich w Europie, trafiło na
terytorium Stanów Zjednoczonych22.
Zgodnie z Sekcją 5(a) Ustawy, wystąpienie z roszczeniem o zwrot dzieła sztuki
możliwe jest w wyżej wskazanym okresie, w ciągu 6 lat od chwili:
a) zidentyfikowania i miejsca przechowywania dzieła sztuki lub innego dobra;
b) zainteresowania strony skarżącej danym dziełem sztuki lub innym
dobrem.
Ustawa przewiduje pewne wyjątki od sztywno określonego terminu 6-letniego.
Jako okres prześladowań przez reżim nazistowski wskazano okres od 1 stycznia 1933 roku do 31 grudnia 1945 roku. Okres ten pozwala w pełni na dochodzenie zwrotu dzieł nie tylko skonfiskowanych w trakcie II wojny światowej, ale również wcześniej, gdy sztuka określana jako „zdegenerowana” była sprzedawana po
znacznie obniżonej cenie m.in. do USA.
Roszczenia ofiar Holokaustu w polskim prawie
Prof. Władysław Bartoszewski, stojąc na czele Polskiej Delegacji na Konferencji w Terezinie, podkreślił w trakcie wystąpienia, że przedmioty, artefakty będące na terytoriach byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych w Polsce, nie
podlegają zwrotowi i nie będą w tych kwestiach prowadzone żadne negocjacje23.
Profesor podkreślał, że Polska liczy na zrozumienie jej stanowiska w tym zakresie.
Polska, przez fakt, że wiele obozów zagłady było zlokalizowanych na jej terytorium,
stała się gwarantem pamięci o Zagładzie. Stąd dość często podnosi się, że ewentu-

W tym miejscu wskazać należy na działalność Monument Man – specjalistycznej jednostki wojskowej, która została powołana w 1943 roku przed desantem wojsk alianckich na Normandię. Głównym celem jej działania było zabezpieczenie dóbr kultury przed działaniami wojennymi. Poza tym
jednostce tej przyszło zabezpieczać znalezione dzieła sztuki w zamkach, kościołach, kopalniach, ukrytych tam przez nazistów. Część dzieł zostało zabranych przez żołnierzy jako „pamiątka”.
23
Intervention by Secretary State Władysław Bartoszewski, Head of Polish Delegation at the Holocaust
Era Assets Conference, [online] http://www.holocausteraassets.eu/files/200000405-d114b29439/
Holocaust_Era_Assets_Conference_Proceedings_2009.pdf [dostęp 30.10.2017].
22
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alne pozwolenie pojedynczym osobom na odzyskanie pamiątek rodzinnych z obozu w Auschwitz, spowoduje efekt lawinowych pozwów24. Obecnie znowu poruszana jest np. kwestia własności portretów Romów, które były tworzone przez Dinę
Gottliebovą-Babbitt na polecenie doktora Mengele25.
Pierwszym aktem prawnym regulującym kompleksowo zwrot dzieł sztuki zagrabionych m.in. w trakcie II wojny światowej jest ustawa z dnia 25 maja 2017 r.
o restytucji narodowych dóbr kultury (dalej: „u.r.n.d.k.”)26. Pomimo mylącej nazwy, reguluje zgodnie z art. 2 pkt 2 restytucję prowadzoną przez Rzeczpospolitą
Polską, w postaci działań podejmowanych przez organy państwa lub inne jednostki
sektora finansów publicznych w celu odzyskania, w tym zwrotu, dobra kultury
utraconego przez obywatela polskiego, osobę̨ prawną lub przez jednostkę̨ organizacyjną mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub przez podmiot utworzony na podstawie prawa państwa obcego prowadzący działalność́
w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego, lub
dobra kultury znajdującego się̨ w chwili utraty lub w późniejszym czasie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również̇ w stosunku do którego Rzeczpospolita
Polska uprawniona jest do żądania jego zwrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej lub
prawa krajowego państw obcych, lub dobra kultury, które zostało wyprowadzone
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z naruszeniem prawa.
Na podkreślenie zasługuje użycie w ustawie słów: „odzyskanie lub zwrot”
– określenia te wydają się być dość przypadkowe. Zgodnie z definicją słownika
polskiego „odzyskanie” oznacza „stać się znowu właścicielem czegoś, co się utraciło”. Natomiast „zwrot” oznacza „oddać komuś jego własność”. W przypadku
spraw restytucyjnych wydaje się, że użyte określenia nie oddają ich właściwości
i natury. Odzyskanie jest zdecydowanie szerszym określeniem i wyodrębnianie
zwrotu wydaje się być niecelowe. Co więcej, jedną z zasad restytucji jest jej nieodpłatność27. Dlatego więc wydaje się, że użycie tych dwóch rzeczowników może być
potraktowane jako interfluum ustawodawcze.

Jako argument podaje się, że nic nie szkodzi zwrócić jedną walizkę, skoro Muzeum posiada ich
wiele więcej.
25
Dina Gottliebova wystąpiła w latach 90. o zwrot portretów znajdujących się w Muzeum Auschwitz.
Muzeum kategorycznie odmówiło. Obecnie z roszczeniami występują jej potomkowie.
26
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, Dz.U.2017 poz. 1086.
27
Nie zawsze udaje się to osiągnąć. Jednym z przykładów, gdzie zapłacono posiadaczowi dzieła, było
odzyskanie obrazu „Pomarańczarka” Antoniego Gierymskiego, za którego „odszkodowanie” zostało
zapłacone przez PZU.
24
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Ustawa o restytucji reguluje zarówno zwrot dóbr kultury przemieszczonych
z terytorium państwa znajdującego się w Unii Europejskiej, jak i państwa obcego.
Zwrot następuje zgodnie z regulacjami rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009
z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wywozu dóbr kultury lub w przypadku
państwa spoza Unii28, na podstawie wiążących Polskę umów międzynarodowych.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.r.n.d.k., powództwo o zwrot wytacza się przed sądem
okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pozwanego. Natomiast w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej, zgodnie z art. 44
ust. 1 u.r.n.d.k., zwrotu dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, ustalając sposób wydania z państwem, które wystąpiło
o zwrot29. Ustawę tę należy ocenić jako dobry krok w kierunku uregulowania problemu restytucji dóbr kultury. Jednakże należy jeszcze zdecydowanie ten system
udoskonalić.
W październiku 2017 roku został przedstawiony kontrowersyjny projekt
ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym
wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku30 (dalej: „ustawa reprywatyzacyjna”). Zakres zastosowania tej
ustawy jest ważny dla poruszanej w artykule tematyki, gdyż większość nieruchomości oraz dóbr kultury zagrabionych przez nazistów, zostało następnie znacjonalizowanych przez władzę komunistyczną. Uregulowania zaproponowane w projekcie budzą liczne zastrzeżenia. Na przykład kwestia ograniczenia grupy uprawnionej
do dochodzenia roszczeń jedynie do zstępnych. W przypadku ofiar Holokaustu
wiele z nich w wyniku działań wojennych utraciło większość swojej rodziny, zachowując jedynie dalszą rodzinę. Co więcej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
reprywatyzacyjnej, aby otrzymać rekompensatę konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego oraz statusu rezydenta Polski w chwili nacjonalizacji nieruchomości. Polskę po zakończeniu II wojny światowej oraz po wydarzeniach związanych z marcem 1968 roku opuściło wiele ofiar Holokaustu. W wyniku tej regulacji
dojdzie zatem do naturalnego pozbawienia możliwości dochodzenia choćby częściowej rekompensaty. W uzasadnieniu ustawy reprywatyzacyjnej wskazano, że

Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wywozu dóbr kultury, Dz.U.UE.L.2012.324.1.
29
Przyjęto tu model zewnętrznej restytucji, która polega na tym, że dobro kultury jest zwracane
przedstawicielom państwa i to w ich gestii pozostaje jego zwrot prawowitemu właścicielowi.
30
Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku [online]
https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/download,9903,0.html [dostęp 27.10.2017].
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ograniczenie do „kręgu uprawnionych nie tylko do najbliższej rodziny dawnych
właścicieli (a zatem rzeczywiście pokrzywdzonych w okresie przejmowania prywatnych dóbr majątkowych), ale także osób będących w chwili przejęcia i dziś obywatelami polskimi, jest rozwiązaniem sprawiedliwym. Państwo Polskie uznaje bowiem konieczność zrekompensowania krzywd własnych obywateli, mimo że dokonywane były przez niedemokratyczne rządy niesuwerennego państwa”31. Wydaje
się, że nie taki cel powinien przyświecać ustawie mającej na celu zrekompensowanie
niektórych krzywd. Podejście takie powoduje w pewnym sensie dyskryminację
ofiar, które nie zamieszkują w Polsce – jest również niejako wskazaniem, że
krzywda mogła się przydarzyć jedynie Polakom. Projekt w art. 11 ust. 1 pkt 2
przewiduje, że z kręgu uprawnionych wyłączone są osoby, które były uprawnione
do odszkodowania od państwa obcego w związku z zawarciem umowy międzynarodowej między Państwem Polskim lub jego rządem a państwem obcym lub jego
rządem, na mocy której państwo obce lub jego rząd przyjęły obowiązek uregulowania roszczeń odszkodowawczych z tytułu przejęcia mienia przez Państwo Polskie
wskutek nacjonalizacji lub wywłaszczenia. Co więcej, projekt ustawy wyklucza
możliwość fizycznego zwrotu nieruchomości – właściciele mogą otrzymać jedynie
rekompensatę finansową. Dodatkowo termin na złożenie wniosków jest bardzo
krótki, ponieważ ma wynosić 1 rok. Po roku wszelkie nieruchomości, co do których nie została wyklarowana sytuacja prawna, będą przechodzić na własność
Skarbu Państwa. Ustawa w proponowanym kształcie wydaje się naruszać prawo
własności. Projekt ustawy o reprywatyzacji zawiera również rozdział poświęcony
restytucji zabytków. Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy, zwrotowi miałyby podlegać
rzeczy ruchome stanowiące dobro kultury w rozu-mieniu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury z dnia 25 maja 2017 r. lub zabytek w rozumieniu ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku, które zostały przejęte przez Państwo lub gminę Miasta Stołecznego Warszawy i spełniające
dalej idące warunki. Art. 43 ust. 3 jako termin do wystąpienia z roszczeniem
o zwrot wskazuje 12 miesięcy od chwili wejścia ustawy w życie, po którym to roszczenie wygasa. Ustawa nie przesądza czy tym samym będzie można dochodzić
zwrotu dobra kultury na innej podstawie. Termin określony w projekcie ustawy
wydaje się być dość krótki – w przypadku ruchomości nie wprowadzano ograniczenia w postaci spełnienia warunku związanego z posiadaniem obywatelstwa polskiego, zatem z roszczeniem mogą wystąpić również obcokrajowcy. Z tego względu
wydaje się, że termin ten winien być określony jako dłuższy, choćby ze względów
31

Tamże, s. 53.
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logistycznych. Może dojść do licznych sytuacji, w której zainteresowani dowiedzą
się o możliwości odzyskania własności już po wygaśnięciu tego uprawnienia. Co
więcej, regulacja ta wydaje się być niezgodna choćby z uregulowaniami Deklaracji
terezińskiej, w której to wprost wskazano, że w przypadku roszczeń ofiar Holokaustu, obywatelstwo i rezydencja nie powinny być decydującą przesłanką.
Perspektywa polsko-amerykańska
Zarówno w Polsce, jak i w USA panuje strach przed takim ukształtowaniem
restytucji, która otworzy puszkę Pandory i spowoduje, że każdy będzie mógł wystąpić z roszczeniem, bez względu na to jak i kiedy stracił swoją własność32. Problematyczną kwestią może być takie ukształtowanie procedur, że uprzywilejowane
będą jedynie ofiary Holokaustu. Wtedy mogą pojawić się liczne wątpliwości czemu
takich regulacji nie tworzy się dla innych grup.
Potomkowie ofiar Holokaustu zwracają uwagę na to, że Polska pomimo ogromnych strat materialnych w trakcie II wojny światowej i mimo podejmowania
przez polskie władze licznych prób odzyskania zrabowanych dóbr kultury, w sytuacji, gdy z takim roszczeniem występuje podmiot wobec Polski, często próbuje
uniknąć odpowiedzialności33. Obecnie ogromne oburzenie budzi projekt ustawy
o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne
po 1944 roku. Żydowskie Stowarzyszenie Restytucji wypowiedziało się negatywnie
o proponowanej ustawie. Uważa ono, że konieczna jest zmiana regulacji dotyczącej
ograniczenia podmiotów uprawnionych do występowania o rekompensatę jedynie
do krewnych w linii prostej. Dodatkowo Stowarzyszenie podkreśla krzywdzący wymóg posiadania polskiego obywatelstwa34.
Najbardziej zaskakuje niezwykle negatywny wizerunek Polski w amerykańskim piśmiennictwie prawniczym. Wskazuje się, że w Polsce, Zasady Waszyngtońskie są używane przez władze jedynie w przypadku występowania roszczeń doty-

K.N. Skinner, Restituting Nazi-looted art: domestic, legislative and binding intervention to balance
the interests of vitims and museums, Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 2013,
vol. 15, Issue 3, s. 712.
33
E. Rynecki, Chasing Portraits. A Great-Granddaughter’s Quest for her lost art legacy, New York 2016,
p. 167-169.
34
The statement of the World Jewish Restitution Organization about proposed Polish Property Legislation
[online] http://www.ecaj.org.au/wp-content/uploads/2017/10/WJRO-Poland-Private-Property-Pre
ss-Release-10-20-2017.pdf [dostęp 27.10.2017].
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czących strat dóbr kultury przez Polskę, a nie w przypadku zgłaszania roszczeń wobec Państwa Polskiego. Jednocześnie jest wiele podejrzeń, że polskie instytucje, biblioteki, nadal przechowują nazistowskie dobra kultury (w czasie II wojny światowej zamknięte przez nazistów polskie instytucje oraz biblioteki stały się magazynami dzieł sztuki zagrabionych Żydom na okupowanych terenach)35. Takie przedstawienie sytuacji jest bardzo krzywdzące i pokazuje brak zrozumienia tematu
w USA. B. Demarsin sugeruje, że Polska nie odniosła w trakcie II wojny światowej
żadnych strat, jakby nie podlegała akcji grabieży. Co prawda polskie biblioteki, np.
Biblioteka Jagiellońska36, były miejscem, w którym przechowywano zrabowane
dzieła, ale miejsca te traktowano bardziej jako tymczasowe kryjówki, z których
ewakuowano najbardziej znaczące zbiory pod koniec wojny. Takie przedstawienie
tej kwestii zdecydowanie upraszcza całą problematykę i pomija wiele faktów.
W szczególności uznając, że restytucji nie można dokonać bez wiedzy o potencjalnie zagrabionych dziełach sztuki i dobrach kultury, podkreślić należy, jak
ważne jest dla wszystkich zainteresowanych stron kontynuowanie i wspieranie zintensyfikowanych, systematycznych badań proweniencji, z poszanowaniem ustawodawstwa, zarówno w publicznych, jak i prywatnych archiwach, a tam, gdzie to ma
znaczenie, udostępnianie wyników tych badań, wraz z ich stałymi aktualizacjami,
w Internecie, z poszanowaniem zasad prywatności. Tam, gdzie tego jeszcze nie zrobiono, zaleca się również ustanowienie mechanizmów pomocy osobom przedstawiającym roszczenia i innym osobom w ich staraniach (Deklaracja terezińska).
Działania te dla swojej skuteczności muszą być podejmowane przez jak największą
ilość państw.
Dla zrealizowania tych celów, konieczna jest ścisła współpraca między Polską
a USA. W kwestiach tych kluczowa jest rola dyplomacji i umiejętnego prowadzenia
dyskursu politycznego. Na to, że temat ten jest jak najbardziej aktualny, wskazuje
choćby fakt, że w październiku 2017 roku na amerykańskim serwisie z nieruchomościami na sprzedaż, pojawił się dom w stylu zakopiańskim, który w trakcie
II wojny światowej, został zrabowany z okolic Zakopanego i przewieziony do USA.
Trudno obecnie przewidzieć, w jakim kierunku dąży polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki i jakie będą dalsze decyzje dotyczące dóbr kultury w świetle
szokującej informacji o wystąpieniu z UNESCO. Również rozwój ustawodawstwa

B. Demarsin, Let’s not talk about Terzin…, s. 167-168.
W Bibliotece Jagiellońskiej do dziś przechowywany jest księgozbiór z Biblioteki Pruskiej, który
został tu ukryty przez nazistów. Spór o „Berlinkę” toczy się głównie w dyplomacji– brakuje jasnych
rozwiązań prawnych, które rozstrzygałyby kwestię własności.
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w Polsce wskazuje na to, że w Polsce najważniejsza jest racja stanu Rzeczpospolitej
i tworzone prawo ma służyć zabezpieczeniu jej interesów.
Jak wskazuje K. Zeidler sprawy restytucyjne umieszcza się w przestrzeni pomiędzy czterema wypadkowymi: moralnością, polityką, ekonomią i prawem37.
Każdy ze sporów powoduje starcie się ze sobą tych dziedzin. Zależność prawa
i polityki istnieje na wielu płaszczyznach – na etapie tworzenia, uchwalania oraz
stosowania prawa. Wielokrotnie konkretne decyzje podejmowane są przez wzgląd
na relacje polityczne łączące oba państwa lub próbę użycia zrabowanych dóbr kultury jako karty przetargowej w prowadzonych negocjacjach. Sprawy restytucyjne
są obecnie skomplikowane jeszcze bardziej, ze względu na długi upływ czasu od
zakończenia II wojny światowej. W przekazie społecznym można wielokrotnie
usłyszeć, że zrealizowanie roszczeń ofiar Holokaustu doprowadzi do jawnej niesprawiedliwości i zniszczenia np. miejsc użyteczności publicznej. Pomija się zupełnie w tym dyskursie co czują ofiary Holokaustu, gdy któryś raz są ograbiane z resztek historii rodzinnych i istniejących dowodów ich istnienia.
Wnioski
Obecnie żyje już trzecie pokolenie po Holokauście38, które to zaczyna stawiać
pytania i jest gotowe badać historię swojej przeszłości. Kwestiami spornymi w sprawach dotyczących roszczeń ofiar Holokaustu jest to, czy możliwe jest postawienie
daty granicznej umożliwiającej zakończenie dochodzenia roszczeń restytucyjnych.
Ważna jest również refleksja czy zaprzestanie restytucji, nie byłoby jakoby zalegalizowaniem grabieży na ogromną skalę. Z łatwością można zrozumieć argumenty,
że nie można cały czas żyć przeszłością, jednak pewne wątpliwości budzi propozycja
by na mocy aktu prawnego zakończyć możliwość dochodzenia roszczeń i uznania,
że wszelkie krzywdy zostały już naprawione. Holokaust i prześladowania przez reżim nazistowski były wydarzeniem historycznym unikatowym, nigdy tak wiele
grup społecznych nie było eksterminowanych, nigdy świat nie widział grabieży na
taką skalę. Wcześniejsze wojny, choć oczywiście powodowały szkody u ludności
cywilnej, nie robiły tego na taką skalę. Dlatego tym bardziej wydaje się, że wskazanie granicznej daty, do której wygasłyby wszelkie roszczenia jest błędnym założeniem. Należy działać nadal w gestii tworzenia coraz lepszych systemów informacji,

K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy
kultury i prawa, Warszawa 2011, s. 125.
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Por. M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014.
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pomagać właścicielom w odzyskiwaniu ich własności. Dopiero od kilku lat na rynek sztuki wypływa coraz więcej zrabowanych dóbr kultury39. Zatem warto nadal
rozwijać prawo dotyczące zaspokajania roszczeń ofiar Holokaustu, w tym restytucji, aby pamięć o straszliwych zbrodniach nie zaginęła. Aby zrealizować ten cel,
konieczna jest współpraca międzynarodowa i wspólne korzystanie przez państwa
ze swoich doświadczeń.
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Summary

Holocaust-Era Reperations
Claims in polish-american perspective
In October of the year 2017, a house in the Zakopane style, which was stolen
from Zakopane during the World War II, appeared on the American real estate
for sale, and was found to have been transported to the United States after the
WW II. Unfortunately, this is one of many examples to support the assumption
that many of the cultural assets robbed during World War II still have not found
their owners. The current political situation, including the presentation of
UNESCO by the United States of America, is not optimistic and does not allow
to believe that the Holocaust victims' claims will be quickly met. The aim of this
article will be an attempt at answering the question at what political and legislative
stage is the handling of claims by Holocaust victims in the United States and Poland.
Key worlds: claims, restitution, Holocaust, comperative, USA, Poland
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America’s foreign policy:
gone rogue or packaged differently?

And is it really putting ‘America First’? 1

Introduction
On the eve of World War I, Woodrow Wilson made one of the boldest, most
influential claims when he said that the dominating force in the shaping of American foreign policy is not simply national interest, but also the American values
and the defense of democracy and freedom.
For 100 years, his words have served, to varying degrees, as a pillar and a guide
to every president who has occupied the White House, regardless of which side of
the isle he sat on. That is not to say that the U.S. foreign policy has been exactly
the same since; because that’s simply not true. U.S. foreign policy has always
shifted, irrespective of the ruling party, because that’s what foreign policy does; it
shifts. That said, there are fundamental positions that administrations over the
years have maintained because they’re reflective of American values and representtative of where America, not a particular administration, stands 2.
But then 2017 hit, Donald J. Trump took oath, and it has appeared to those
who follow the news that the Trump Administration might have gone rogue on
foreign policy in the name of putting ‘America First.’ And what a world that knows
America, sees America, and has a vested interest in America has known to be true,
no longer was; or no longer appeared to be.
In the midst of the chaos and uncertainty surrounding the new administration, the world has only been certain of this – all that’s been said or left unsaid,

I. Bremmer, et al. ‘America First’: Who Really Wins?” , POLITICO Magazine, 21 July 2017, [online]
www.politico.com/magazine/story/2017/07/21/america-first-donald-trump-foreign-policy-215398.
2
N. Glazer, et. al, American Values & American Foreign Policy, Commentary Magazine 23 Aug. 2017,
[online] www.commentarymagazine.com/articles/american-values-american-foreign-policy/ [access
06.01.2018].
1
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Benefits of migration
for human development:
United States of America and the Origin
Countries

Introduction
At the current stage of global socioeconomic development, the problems of
international migration become of urgent theoretical and practical importance.
Uneven demographic transition and economic development of countries create
distortions in labor markets that make the realization of the generated human potential impossible in separate national economies. However, under conditions of
the knowledge economy and information society, the shortage of skilled workers
is growing and some countries tend to cover it by migratory attraction in order to
save time and money required for the human potential formation. In line with
this, the objective fact of a two-way effect of demographic side of globalization and
the transition to the knowledge economy on the current state of human development and migration between countries is obvious, and it gets unmanageable nature. The gradual transition of the world population to the simple replacement of
generations contributes to the gradual loss of influence by demographic factors on
the formation of volumes and directions of migration flow. At the same time, the
education and skills component of human development becomes more significant
as the main resource of the new economy. Under these conditions, the negative
trend for sustainable development is the deprivation of this component due to
illegal migration and low-skilled labor migration by qualified persons. Based on
these arguments the opportunities of migration regulation should be identified
aimed at the effective realization and balanced development for overcoming the
crisis phenomena and maintaining sustainable economic progress.
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Background
Today the international community recognizes that regulated migration can
generate substantial benefits not only for workers but also for countries of origin
and destination. One of the main advantages is the attraction of human potential
that is the main factor of economic growth. Taking advantages of international
migration occurs in two main directions depending on the side of the process:
immigration and emigration. Immigration maintains the meeting of destination
countries’ labor market needs at two levels: age and qualification. Age shortages of
the economically active population are compensated by using age-selection of immigrants and their children birth within the country. Satisfaction of the labor market qualification needs occurs by training, adaptation of migrant workers and attraction of necessary qualifications and skills.
Emigration promotes the qualitative and quantitative reproduction of human
potential through two main effects: remittances and further re-emigration. Investing of remittances and increase in consumption generate a multiplier effect contributing to an increase in GDP per capita.
Circular migration of specialists ensures the change of one-direction technology and capital flows from developed countries to developing countries to more
complex and decentralized bilateral flows of knowledge, skills, capital and technology between the regional economies of different specialization, such as between
the US, Taiwan, and China. A number of companies with the most promising
technology development in China are established by Taiwanese businessmen
- re-emigrants from the United States. These companies usually have research centers in the US and the departments of engineering and logistics in Taiwan.
Re-emigration of trained professionals, lecturers and researchers in the country of origin contributes to the accumulation of knowledge and advanced human
development in the following directions:
1. Transmission of technologies through intangible forms going beyond national borders through electronic communication networks as well as training,
technical assistance, conferences, meetings, scientific exchanges, consultations, lectures. In this case, the "technology" increasingly includes knowledge, skills, qualifications, organizational and management experience. Re-emigrants also contribute to the return investments. For example, the source of about 70% of direct
investments in China is Chinese communities overseas.

134

Benefits of migration for human development …

2. International science and technology relationships that are established due
to the re-emigration of scientists, researchers and highly skilled professionals contribute to the expansion of joint research activities with foreign colleagues, transfer
of knowledge and know-how. The impact of re-emigration of skilled workers on
the economies of developing countries can be seen in the United States and India.
The transfer of technology and knowledge on the part of diasporas in one of the
world's major innovation areas - Silicon Valley in the USA was the determining
factor of creating Indian ICT Industry in the region of Bangalore, technology companies in Taiwan and China. Due to the development of sustainable business relationships with Indian professionals in the information technologies abroad India
in the early twenty-first century has experienced rapid growth in IT. These trends
contributed to the re-emigration of more than 250 thousand specialists since 20001
and the formation of large-scale Indian Techno-logy Center in Bangalore, which
became one of the most attractive places to do business in the Third World. In
addition, this led to the immigration to India about 50 thousand of western experts.
3. Globalization of education is due to the emergence of the knowledge-based
economy and the corresponding desire of the developed countries to attract talented students and teachers to improve the competitiveness of higher education
and research. Attracting foreign talents and skills by such countries as Canada,
France, Germany, Britain and the United States is carried out by simplifying visa
and immigration regimes and special scholarships. The establishment of subsidiaries abroad by the largest educational centers, in turn, contributes to global academic networks. American universities open new schools in Europe and Asia, expanding the selection of students for further education and work in the US. The
practice of international exchange of professors, foreign internships, and graduate
students is widespread.
4. Formation of international social networks and communities determines
redistribution, social interchange and the interpenetration of the social human potential – the outlook and general culture, mentality, moral and ethical standards
and values. The transfer of a social practice from one territory to another takes
place and consequently stimulates the globalization of social relations. International migrants are getting involved into more advanced technologies
in destination countries, higher standards of work ethics, discipline, production,
1
S. Jain, For love and money: Second-generation Indian-Americans ‘return’ to India, Ethnic and Racial
Studies 2013, 36(5), pp. 896-914.
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increasing their level of education and qualification and intensify their ability to
new activities. It also manifests in social remittances – transfer of knowledge, ideas,
skills, know-how by migrants to the origin countries. Collective social remittances
in Mexico poured into establishing of the hometown associations and joint projects’ implementation: the construction of fire depots, sports grounds, ambulance
stations, roads, bridges, water supply systems, power grids and telephone lines,
etc.2
Thus, re-emigration contributes to improving the quality of human potential
and creates prerequisites for the transformation of local industries, implementation
of organizational and technological innovation. The concentration of intellectual
human potential in a region ensures economic development and growth and thus
creates opportunities for the realization of its other components: demographic, life,
social. Expansion of production in areas of innovation and subsequent job creation
determines as a result flows of low and medium skilled workers. The development
of the US economy where innovation progress contributes to economic growth
stimulating the flow of low- and the medium-skilled workforce is a vivid example.
Innovative development, in turn, increases the economic potential of the region
including the technological level of production, the availability of modern equipment and technology. The development of the economic potential contributes to
increasing indicators of human development and therefore migration attractiveness thus stimulating new migratory flows. In this regard, the main areas of the
relationship between migration and human development in countries of origin and
destination are to be explored and highlighted and special regulations should be
identified.
The origins of perception of a human as the main purpose and value of social
development were observed in the time of economic science formation. Aristotle emphasized that wealth is not the human’s desire but is subject to some other purpose3.
The vision of growth only as a means of achieving certain goals of human development was discarded for centuries because of the desire to accumulate material wealth
as the main factor of progress. Herewith the population redistribution occurred under
the influence of natural factors, wars, and forced migration.
Firstly, the formulation of a human as a "live active force" was given by
W. Petty, who noted in his work “Essays on Mankind and Political Arithmetic” that

M. Orozco, E. Garcia-Zanello, (2009), Hometown Associations: Transnationalism, Philanthropy, and
Development, Brown Journal of World Affairs 2009, XV(II), pp. 57-73.
3
A. Ellis, T. Jefferson, A treatise on government, London 1778.
2

136

Benefits of migration for human development …

people with their properties and production abilities form the wealth4. The founder
of classical political economy Adam Smith in his book “An Inquiry into the Nature
and Causes of The Wealth of Nations” stressed the natural human desire to improve
their standard of living using their skills. He identified a human as a source of social
progress, stressing that the useful work productivity growth depends largely on the
increase of the employees’ skills5.
Neoclassicist A. Marshall attempted to show a human as the ultimate goal of
economic growth, stressing that the production of wealth is the only way to ensure
human life, to meet its needs, physical and mental strength reproduction, but actually
it is a human to be the primary means of producing wealth and its ultimate purpose6.
It should be noted that the redistribution of labor in the industrial era was characterized by increased migration due to the global redistribution of capital, jobs, development of the transport network and national differences in income levels.
In the mid-twentieth century, the problems of social dependence on the
knowledge, skills and natural abilities of people were reflected in the theory of human
capital founded by T. Schultz and G. Becker. T. Schultz is considered to be the
founder of the concept "human capital" which provides for the complex of knowledge
and qualifications of a person as the "final factor" of productivity growth. In this respect, the economic role of education, science, health as fundamental areas for the
development of human capital was defined7. G. Becker interpreted "human capital"
as a set of innate abilities and acquired knowledge, skills, targeted application of which
provides income growth8.
The entry of the humanity in the post-industrial era reflected by the growing
role of information, science, and education leading the economic approaches towards
the review of social and cultural human needs. A highly developed human, its welfare
becomes the only purpose of social progress and economic growth. However, at this
level of development, the evolution itself is possible only if the new skills and
knowledge are used in the sphere of social labor. The concept of capital is replaced by
9*the concept of development and highlights the effective use of human potential.
This direction of economic views emerged in the sphere of international economic

4
W. Petty, Essays on Mankind and Political Arithmetic, [online] http://www.gutenberg.org/files/56
19/5619-h/5619-h.htm [access 26.06.2016].
5
A. Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Illinois 1963.
6
A. Marshall, Principles of economics: An introductory volume. London 1920.
7
T. Schultz, Human resources: Fiftieth anniversary colloquium, New York 1970.
8
G. Becker, Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education,
New York 1975.
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cooperation and entered into scientific application in 1990 with the UNDP concept
of human development established by Pakistani economist Mahbub ul Haq, and Indian economist A. Sen who put forward the principle according to which the economy functions for the human development but not the people - for the economic
development that involves the implementation of three major opportunities for the
human beings: to live a long and healthy life, to acquire and update knowledge, to
have access to resources which ensure a decent standard of living9.
To summarize the evolution of views on human potential in the scientific works
the lack of a common approach to the definition of the concept and its components
should be noted focusing on the study of human potential at the stage of its implementation that is its transformation to human capital. In the authors’ view, the realization of human potential in the context of human development should include its
initial formation and redistribution. The presence of unemployment higher than its
natural level in developed countries indicates under-exploitation of human potential
of the population. However, due to adverse economic and social conditions, the human potential may remain unrealized in a particular economic system that requires
its redistribution by migration. A number of theories are devoted to the explanation
of interdependence between human development and migration (Table 1).
In their research, scientists do not consider the redistribution of human potential and its separate components during migration of population as its bearer.
In this regard, it should be noted that due to the migration the human potential
of a migrant worker is redistributed between countries of origin and destination.
On the one hand the share of human potential can be lost to both countries; on
the other hand, the migration redistribution creates ways to enhance human potential. Herewith, the human potential of a migrant can be realized in both countries, regardless of the location of the person thereby creating benefits for both
sides.
Despite the global recognition of the benefits of labor migration by the international community developed countries wary of mass immigration considering
the situation in the labor market and unemployment and giving preference to certain types of migration.

9

A. Sen, Development as freedom, New York 1999.
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Table 1.
Theories of international migration

Title

1. The
Theory of
Neoclassical Economics

2. The
Theory of
Human
Capital

3. The
New Economics of
Labor Migration

4.The
Theory of
Cumulative Causation

Author

О.Stark,
D. Massey

G. Becker,
Т. Schulz,
L. Sjaastad

J. Taylor

G. Myrdal
D. Massey

Source

Theory Content

(Stark, 1991;
Massey, 1998)

International migration is explained by the difference between incomes in various countries.
Transfusion of labor potential from the countries with low wages to the countries where they
are higher is continuing until the difference between salaries as the incentive for migration disappears. It is assumed that in a certain period of
time the country exporting the workforce can
turn to its importing.

(Becker, 1975;
Sjaastad, 1970;
Schulz, 1972)

The direct relationship between the available human capital and individual predisposition to migration is emphasized. Voluntary interstate
movements are carried out mainly by the people
who have the greater resource - human capital
which within this theory includes physical and
psychological health, innate abilities, acquired
knowledge, experience, education, and qualifications.

(Taylor, 1996)

The benefits of the investment in the local economy through remittances are highlighted; the
possibility of international labor migration stimulation for exporting countries to obtain benefits
in their development is emphasized.

(Myrdal, 1957;
Massey, 1993)

Migration changes the public perception in the
countries of origin and destination. Thus, each
successfully implemented migratory movement
increases the attractiveness of emigration from
the country of origin, and the increase of migrants’ labor in certain types of work in the
country of destination causes further reluctance
of local people to work in them and the need for
employers to continue employing foreigners. All
these lead to an increase in migration flows.
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5. The
Theory of
Migrant
Networks
6. The
Theory of
Global Labor Market
7. The
Theory of
Labor
Market
Segmentation
8. The Theory
of a New International Economic Order

D. Massey
J. Taylor
G. Hugo

E. Pletnev

М. Piore

J.
Bhagwati,
W.
Bohning

(Massey &
Arango &
Hugo & Kouaouci & Pellegrino & Taylor
1993)

Migration movements are stimulated by the
presence of migrant networks - interpersonal relations between migrants and non-migrants in
countries of origin and destination, reducing the
risks and costs associated with migration.

(Pletnev, 1962)

The theory takes into consideration the impact
of global factors on the movement of labor potential, focuses on the relationship between the
international labor migration and the development of global industry and transport.

(Doeringer &
Piore, 1971)

The intensity and direction of migration are determined by the structural demand of the labor
market in the destination country. Highly
skilled workers meet the primary needs of the labor market, low-skilled - the secondary; some
groups of migrants are concentrated in certain
sectors of the economy of the destination country.

(Bhagwati,
1998; Bohning,
1977)

The question of compensation costs for labor
training to exporting countries by the developed
importing countries is raised.

9.The
Theory of
Prosperity

N. Simon

(Simon, 1990)

The economic and demographic benefits of immigration for the destination countries are underlined. Immigrants expand consumption and
pay taxes that can promote economic growth in
the importing countries.

10.The
Concept
of Chain
Migration

R. Bilsborrow
М. Кritz,
H. Zlotnik

(Bilsborrow &
Oberai &
Standing,
1984)

The basis of the theory is a systematic approach
that proves significant correlation of migration
flows between countries of origin and the definite countries of destination. Thus the migration
chain system is formed.

(Massey &
Arango &
Hugo & Kouaouci & Pellegrino & Taylor
1993)

The development of migration stimulates the
formation of institutional associations that contribute to meeting the supply and demand for
labor migrants in countries of origin and destination, as well as organizations to protect the
rights of migrants. The networks of these institutions are increasingly becoming a prerequisite
for the migration.

11. The
Institutional
Theory of
Migration
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12.The
Synthetic
Theory of
International Migration

D. Massey

(Massey &
Arango &
Hugo & Kouaouci & Pellegrino & Taylor
1993)

The economic changes in developing countries
are altering the sustainable economic and social
relationships creating the need to achieve
a higher level of well-being, causing the search
for new employment opportunities in the international labor market especially in the regions
with higher income and standard of living. In
the developed countries the secondary sector of
the labor market is not attractive for the local
population because of low pay and little career
opportunities. Structural demand for migrants’
labor stimulates their arrival in these countries.

Countries of destination prefer immigrants who are professionals giving them
permission for permanent residence and a simplified procedure for entry for highly
skilled workers - people who are able to accumulate and use knowledge efficiently.
Their position is a legitimate response to the growth of migration in terms of the
intensive development of the knowledge economy and the transition to the information society where human knowledge is the main productive force.
Main focus of the chapter
Historically migration as the process of population redistribution in the regions of the world is related to the difference in the level of development and availability of resources. The discovery of new sources of economic growth in some
countries caused an inflow of millions of migrants. Different regions became centers of attraction of labor in certain historical periods due to cyclical economic
development. At this stage of the research, the theory of wave-like economic development as a result of innovations by N. Kondratiev should be applied. In this
theory, an innovation is considered to be the invention of new production methods, products, opening new markets and sources of raw materials and forms of
business organization10. The value of innovation for economic development
is confirmed by S. Kuznets emphasis on the epochal innovations that are the main
source of long-term economic growth. Accordingly, economic history is divided

N. Kondrat'ev, Y. Jacovec, L. Abalkin, Bol'shie cikly konjunktury i teorija predvidenija. Izbrannye
trudy, Moscow 2002.

10
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into the epochs, each of which is defined by an epochal innovation with its characteristics of growth11. S. Kuznets’ opinions confirm the authors’ view that innovations occur in a relatively small geographical area and activate the processes of
growth which is an incentive to immigrate. Any enacted innovation generates multiplier effects and facilitates the transition from one technological structure to another (Table 2).
Table 2
К-cycles, technological structures and centers of attraction of international
migrants

Кcycles

17791841-43

184451 –
189096

189196 –
192933

192933 –
197375
197375 –

11

Technological
structure

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

The period
of the technological
structure
domination

The dominant technologies

Countriesleaders

Centers of attraction of international
migrants

1770-1830

Water engine, textiles, smelting of iron
and iron processing,
construction of canals

United
Kingdom,
Germany,
France

USA, Australia, Latin
America,
South Africa

1831-1880

The steam engine,
coal industry, machine building, metallurgy, machine
tools, railway and
shipping transport

United
Kingdom,
France,
USA, Germany

USA, United
Kingdom,
Latin America, South Africa

1881-1930

Electrical and heavy
machinery, steel production, inorganic
chemicals, shipbuilding, power lines,
standardization

United
Kingdom,
France,
USA, Germany

Latin America, USA,
Canada, Australia

1931-1980

Synthetic materials,
organic chemicals,
nonferrous metallurgy, electronics, automotive, nuclear
power

European
countries,
USA,
USSR, Australia, Japan

European
countries,
USA, Canada, Southeast Asia,
Middle East

Computer equipment, software, tele-

EU, Southeast Asia,
USA

EU, Southeast Asia,
USA, Russia

1990-2015

Y. Jacovec, Nobelevskie laureaty po ekonomike: Vzgljad iz Rossii, Sanct-Petersburg 2003.
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201015

1995…

communications, robotics, micro and optical fiber technology
VI

1995-…

Artificial intelligence,
biotechnology, nanotechnology, optoelectronics, aerospace

EU, Southeast Asia,
USA

EU, Southeast Asia,
USA

The technological structure is understood as the overall level of technology
that determines the sustainability of economy and is a major feature of the development stages of civilization. Each technological structure is characterized by a life
cycle that precedes both the economic cycle and its causes. The periodic cycles of
the modern world economy are K-cycles lasting 40-60 years, consisting of alternating phases of relatively high and relatively low economic growth. The greatest
impact on the social and economic processes have average (basic) cycles consisting
of alternating stages of recession, trough, expansion, and peak. In the authors’
opinion, the relationship can be traced between the basic economic cycle and
L. Katseli12 migration cycle (Figure 1). During the recession stage in the country
of origin, the outflow of human potential proceeds as population migrates
in search of better living conditions and employment. While the country of origin
is experiencing trough and partial expansion, immigrants are at the stages of adjustment and consolidation in the destination country contributing to the improvement of the situation in their home country by remittances. At the Networking stage, the emigrants get acquainted with new employment and life opportunities that have arisen in terms of the expansion in the country of origin, and make
decisions on re-emigration, coinciding with the stages of expansion and peak. The
authors’ vision of socioeconomic development cycles is in line with S. Pyrozhkov
who emphasizes in his research that during the long wave the technological mode
of production changes that determines the qualitative changes in the educational
and qualification component of human development13.

L. Katseli, R. Lucas, T. Xenogiani, Effects of migration on sending countries what do we know? Paris
2006.
13
S. Pyrozhkov, Demohrafichnyi i trudovyi potentsial, Kyiv 2008.
12
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Figure 1. Stages of the Basic Economic Cycle and Migration Cycle

A crucial source of change of a quantitative basis of human potential within
the long wave is the reproduction regime of the population which forms a type of
age structure and causes its undulating fluctuations with a time lag of 17-24 years
(the period of new generations’ entry into the labor force and the realization of
human potential). Given the fact that countries are at different stages of demographic transition (change from the regime of growth to the regime of stabilization
of population), some of them lack the human potential due to quantitative reduction of the population, and others - the impossibility of effective formation and
realization of human potential through significant amounts of the elderly people.
For a particular country, the pressure in the formation of human potential as
a result of adverse reproduction regime may be offset by its redistribution via migration14.
During the historical development, the leaders in technological achievements
and countries with available natural resources have been the main recipients of the
foreign population. Migration flows had been increasing every year before the appearance of restrictive policies of the destination countries (especially the US and
Australia) in the twenties due to the global economic crisis and unemployment in
major national economies. With the start of World War II, the postwar rapid economic development and change in the 4th and 5th technological structures the
global migration wave has gradually increased reaching 214 million people in 2010
(Figure 2)15.

14
15

Ibidem.
Ibidem.
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In the 5th technological structure, the formation of innovation economy
led to the incipience of the basic innovative regions: the EU, the US, and the Asian
region which due to the rapid development at the same time became the centers
of international migrants flows. Scientists project the 6th Kondratiev’s cycle to be
marked by the emergence of the new information systems that will allow millions
of people to work without leaving their homes, to improve their living conditions
and to rationalize the use of free time16. These trends may potentially reduce migration between countries in transition to the information society and knowledge
economy. This fact could hypothetically eliminate the need for the redistribution
of intellectual component of human potential by migration. The development of
the new technologies makes possible cooperation between the employer and employee staying in different countries and regions. First of all, it concerns a highly
qualified part of the population – the intellectual component of human potential
which is the source of innovation and driving force of economic growth in the
post-industrial era. According to the World Bank estimations, only 16% of economic growth in countries with emerging economies and developing countries are
due to production capacity, 20% depend on natural resources, and the remaining
64% are related to human and social capital17. The new type of the economy which
uses human mental abilities is arising and it is based on the knowledge directly
involved in the production and formation the potential for development. D. Bell18
also mentions the growth of the information economy confirming the authors’
assumption on increasing role of the specialists working in the knowledge-based
sectors of the economy.
Trends of human potential displacement in the fields of innovation, service,
management and education in the structure of national economies allow assuming
more and more increasing role of the countries’ migration policies as a means of
attracting the necessary resources for economic development. The concentration
of intellectual human potential in a region ensures economic development and
growth19 and thus creates opportunities for the implementation of its other components: demographic, life, social. Expansion of production in areas of innovation,

B. Kuzyk, Y. Jacovec, Civilizacija: Teorija, istorija, dialog, budushhee, Moscow 2006.
S. Pyrozhkov, Demohrafichnyi i trudovyi potentsial, Kyiv 2008.
18
D. Bell, The Coming of the Post-Industrial Society, The Educational Forum 1976, 40(4), pp. 574579.
19
R. Zand, Technopoles of India?, [online] http://www.robzand.com/media/technopoles.pdf [access
26.06.2016].
16
17
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Figure 2. Historical Change of Technological Structures, Cyclical Development and Migration Activity (including hypothetical forecast)

creation of the new jobs determines as a result migration flows of low and medium
skills workers. It can be approved by the development of the US economy where
innovation progress contributes to economic growth stimulating the immigration
inflow of low- and semi-skilled workforce20. The US has the favorable demographic status – due to immigration the population is continuously growing. The
situation is quite opposite to reduction in the number of workers and the aging of
the population that are waiting for the EU, Russia, and China. Migrants greatly
contribute to GDP growth and having high incentives try to achieve success even
more than the indigenous population that theoretically boosts social mobility and
innovation. The former President Barack Obama’s administration estimated that
if illegal migrants are legalized the country's GDP will add $ 1.4 trillion over 20
years. Nowadays US policies are focused on the gaining more multiple effects from
the skilled immigration that is human potential accumulation. US President Don-

P. Orrenius, U.S. Immigration and Economic Growth: Putting Policy on Hold, [online] https://
www.dallasfed.org/assets/documents/research/swe/2003/swe0306a.pdf [access 26.06.2016].
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ald Trump currently supports a new bill called The RAISE Act ("Reforming American Immigration for Strong Employment") which provides for a new mechanism
for distributing visas based on employee qualifications. The bill envisages the introduction of a system of points for immigrants: the young age, the ability to professionally succeed and a good command of English will matter.
Based on the above findings the assumptions could be made about the expediency of taking the education qualification and demographic components as the
basis of the study about the formation and realization of human potential through
migration. The study also involves determining the attractiveness of migration and
the need for the human potential in the regions of the world to ensure the effectiveness of its redistribution.
Solutions and recommendations
Building a system of human potential formation due to migration is based on
streamlining and optimizing redistribution effects of migration and bringing them
to the specific results - the most effective for individual countries and international
economic environment as a whole. To identify the opportunities for enhancing
positive effects of human potential redistribution and overcoming the negative
ones the determination of its overall objectives is a priority.
The author believes the overall objectives of controlled migration redistribution of human potential are:
- meeting the education qualification and demographic needs in human potential of the countries;
- improving indicators of human development and migration attractiveness
of the countries.
Meeting the education qualification and demographic needs. In today's
global economy the pace of technological change is rising every year and is considered one of the most fundamental sources of productivity and economic growth.
In this regard, developed countries are experiencing a constant shortage of qualified professionals. In 2015 90% of US industries felt the shortage of skilled workers, and 65% - engineers and scientists21. Attracting highly skilled workers provides
additional competitive advantages as developed countries create favorable condi-

C. Flaherty, US Manufacturing Faces a Two Million Worker Shortage by 2025, Deloitte and The
Manufacturing Institute Studies Indicate, [online] http://www2.deloitte.com/us/en/pages/aboutdeloitte/articles/press-releases/skills-gap-public-perceptions.html [access 26.06.2016].
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tions for immigration of specialists in the most progressive sectors related to information technology, health care, and education. Herewith, the purposeful integration of immigrants into the labor market of the destination country taking into
account their specialization and, where appropriate, creating conditions for training and improving the effective use of their human potential is important. Attracting and integrating immigrants can also solve the demographic problems of aging
and population decline.
Improving indicators of human development and migration attractiveness of
the countries. Improving indicators of migration attractiveness is an important step
towards targeted policies of attracting immigrants with necessary skills and creating
appropriate conditions for a possible re-emigration and investment of funds earned
by immigrants. The experience of continuous improving migration attractiveness
indicators of the United States contributed to their position as a major center of
migrants’ attraction around the world. In the US the scientific and technological
achievements are stimulated by the resource provision (in 2015 R&D spending
amounted to 502.9 billion dollars), a dynamic improvement of the national innovation system, governmental tools for science and education support. This makes
it possible to attract the most competent specialists (share of foreign specialists with
the Ph.D. degree exceed 40% in the US) as well as to take advantage of the research
programs for scientific and technical cooperation22.
As a result of migration policies in Mexico such as the development of the
range of migrants' activities in the origin country’s life, now many migrants living
abroad could participate in voting during the elections. Maintaining interactions
between the Mexican government and the Diaspora contributed to the tendency
of a decrease in the number of illegal migrants in the US during last years. It primarily became possible due to the rise in Mexican living standards, the development of the national economy, etc. Moreover, a number of migrants return back,
and many do not get to the US. According to the official data, the number of
illegal immigrants is significantly reducing every year. Specifically, in 2015 their
number did not exceed 200 thousand people, in 2014 - 260 thousand, and in 2013
- almost two million23. This tendency was also influenced by the economic recession, which apparently led to a decrease in the migration attractiveness of the US
J. Chaloff, G. Lemaître, Managing Highly-Skilled Labour Migration, OECD Social. Employment
and Migration Working Papers 2009.
23
J. Zong, J. Batalova, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United
States, [online] http://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrantsand-immigration-united-states#Mexican [access 02.08.2017].
22
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for Latin Americans. It is a bright example how economic and social developments
in origin and destination countries can influence the intensity and directions of
migration flows.
In India, the intensive economic development resulted in the noticeable trend
of the children of Indian immigrants’ return from the US to the country of their
parents’ origin. Most of them are entrepreneurs that invest in creating their own
companies of various sizes in India24. According to the report of the World Economic Forum in 2010 32 thousand of the second generation Indians born in the
US and Europe have returned to their country of origin. The key factors of reemigration were: the availability of attractive jobs, opportunities for rapid career
growth, high demand for skilled workers and the prospects for economic growth.
It should be noted that the Indian government used a number of tools for improving the migration attractiveness indicators to attract human potential of re-emigrants and immigrants: economic and social reforms (creating a favorable business
environment in India has caused significant demand for skilled workers in the field
of research, finance and engineering); policy of active involvement of migrants
(since 2004, India has established a number of programs to inform the generation
of Indian Diaspora aged 18-26 years of economic progress in the country); use of
transnational migrants’ networks (the Committee on the Diaspora created by the
Indian government at the highest level, brings together representatives of the Indian diasporas in different countries and stresses their importance and contribution to the development of the country25. Improving the attractiveness of migration for highly skilled workers is a priority for other countries although they are
characterized by different success in this process. In recent years, thanks to high
economic growth the migration attractiveness of China increased. Mostly migrants
rushed into the country from South Korea, USA and Japan. Active Chinese economic activity in Africa has led to increased immigration flow of Africans employed in the trade to the most economically developed southern regions of China.
Future research directions
The researches of the today's global economy prove that it has the possibility
of simultaneous inclusion and exclusion of people, territories and certain activities
from the migration process depending on the significance in terms of dominant
S. Jain, For love and money: Second-generation Indian-Americans ‘return’ to India, Ethnic and Racial
Studies 2013, 36(5), pp. 896-914.
25
Ibidem.
24
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interests and values. Competitiveness of countries and regions is determined by
the technological development, primarily informational. A necessary condition for
the creation and effective use of new technologies is the qualitative component of
human potential that is the appropriate level of education and its availability to all
segments of society in all regions of the world. The regions of highly skilled human
potential concentration are the most advanced technological centers (Silicon Valley, Mumbai, Seoul, Campinas) including advanced production and management
systems are the engine of their location economies’ development; they attract the
human resources of the highest quality from around the world, while other regions
are lagging behind in their development, as they are excluded from the technological system of the information age. In terms of global inequality and polarization,
improving human development indicators in less developed regions of the world
comes to the fore for even and sustainable economic and social development of the
planet.
Conclusion
In the authors’ view, the international redistribution of human potential
is one of the main ways of solving the above-mentioned problems, primarily due
to the possibility of the skilled manpower mobility regulation. To encourage the
inflow of highly skilled workers to the developing countries and regions the prior
step is to foster their socio-economic development that promotes migration attractiveness and thus leads to a new wave of highly skilled immigration, the development of re-emigration, exchange of experience and technology. Thus the progress
in these areas is intensified, the conditions for convergence in the development
with the leading countries on the basis of human potential redistribution are created. A quantitative look at the development of the global human potential indicates that only a smaller part of it is realized and high-productive. However, there
is a majority that leads a life in the fight against poverty and in the search of livelihood. Poverty reduction is another major effect of human potential migratory
redistribution if the result of the migration of low and unskilled workers is acquiring better living conditions, implementing and enhancing their potential. Therefore, in the long term the redistribution of human potential through migration
largely will retain its importance within the national labor markets.
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Streszczenie

Korzyści płynące z migracji
dla rozwoju człowieka:
Stany Zjednoczone Ameryki
i kraje pochodzenia
Rozdział ten zajmuje się identyfikacją możliwości regulacji migracji dla skutecznej realizacji potencjału ludzkiego i stymulacji rozwoju człowieka. Skutki imigracji, emigracji, migracji cyrkulacyjnej i ponownej emigracji zostały podkreślone
dla krajów pochodzenia i krajów docelowych. Wyjaśniając współzależność między
rozwojem człowieka a migracją, autor dokonuje przeglądu poglądów na temat
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określenia roli człowieka w postępie społecznym i gospodarczym oraz teoriach migracji. Autor twierdzi, że z powodu niekorzystnych warunków gospodarczych
i społecznych potencjał ludzki może pozostać niezrealizowany w danym systemie
gospodarczym, który wymaga jego redystrybucji poprzez migrację. Sugeruje się,
że potencjał ludzki migranta może być realizowany w obu krajach bez względu na
położenie osoby, tworząc w ten sposób korzyści dla obu stron. Zwraca uwagę światowa społeczność naukowa na wpływ międzynarodowej migracji i redystrybucji
potencjału ludzkiego na globalny wzrost gospodarczy, związek między utratą potencjału siły roboczej, inwestycjami i konsumpcją, napływem i odpływem zasobów
intelektualnych oraz wzrostem gospodarczym. Biorąc pod uwagę historyczną
zmianę struktur technologicznych, cykliczny rozwój i działalność migracyjną, autor identyfikuje połączenie między cyklami gospodarczymi a cyklami migracji. Po
ocenie doświadczeń imigracyjnych USA i ich skutków ekonomicznych wskazano
na dominującą rolę czynników demograficznych i kwalifikacji w formowaniu potencjału ludzkiego. Korzyści z migracji dla krajów pochodzenia są zdefiniowane.
Podkreślono potrzebę tworzenia pozytywnych powiązań między współpracą, bezpieczeństwem i odpowiedzialnością w celu promowania skutecznych interakcji
między innowacjami technologicznymi, ochroną środowiska i wartościami ludzkimi w celu zapewnienia produktywnej redystrybucji potencjału ludzkiego dla globalnej stabilności gospodarczej i społecznej.
Słowa kluczowe: migracja międzynarodowa, rozwój społeczny, globalny rynek
pracy, cykle gospodarcze, cykl migracyjny.
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Ameryka między izolacjonizmem
a interwencjonizmem.
Myśl polityczna XX i XXI w.

Wstęp
Amerykańska myśl polityczna w XX i XXI w. oscylowała między izolacjonizmem a interwencjonizmem. Każdorazowa zmiana prezydenta, wydarzenia na
świecie, konflikty i wojny sprawiały, że polityka ta ewoluowała, przechylając raz
w jedną, a raz w drugą stronę. Odróżnić jednak należy izolacjonizm od izolacjonizmu, który powadzony był przez większość czasu w Stanach Zjednoczonych.
Celem tego artykułu jest wskazanie głównych kierunków w doktrynie politycznej zarówno izolacjonizmu, jak i interwencjonizmu. Ukazuje on granicę między izolacjonizmem a autarkią, a wskazane przykłady wyraźnie zarysowują kierunki
polityki Stanów Zjednoczonych. Artykuł ma być również próbą określenia przyszłej drogi politycznej, jaką odbędą w najbliższych latach Stany Zjednoczone.
Izolacjonizm
Słownikowa definicja określa izolacjonizm międzynarodowy jako tendencję,
która zakłada minimalny udział państwa w stosunkach międzynarodowych
i skupienie swojej uwagi na sprawach wewnętrznych, wykluczenie utrzymywania
bliskich związków i sojuszy z innymi państwami, a także angażowanie się w konflikty i wojny, które nie są związane z obroną terytorium. Zauważa się również,
że pociąga za sobą protekcjonizm w dziedzinie handlu1.

Izolacjonizm, [online] http://stosunki-miedzynarodowe.pl/slownik/55-i/543-izolacjonizm [dostęp:
30.10.2017r.].

1

157

Marta Tumidalska

Izolacjonizm, jako doktryna, zakłada świadomą bierność w różnego rodzaju
sojuszach, a także w konfliktach na świecie, które nie dotyczą bezpośrednio interesów USA2. Poza celami gospodarczymi, doktryna dąży do wyłączenia się ze współpracy z innymi podmiotami prawa międzynarodowego, z obiegu informacji oraz
stawia granicę napływowi wartości ideologiczno-kulturowych3.
Od izolacjonizmu należy także odróżnić autarkię, która jest z kolei dążeniem
do zapewnienia maksymalnej samowystarczalności w dziedzinie gospodarki. Jak
wskazują M. Baczwarow i A. Suliborski, autarkia ma większe szanse rozwoju
w krajach dużych, gdzie jest spory potencjał demograficzny i surowcowy. Może
być także wynikiem izolacji międzynarodowej państw. Politykę autarkii Stany
Zjednoczone prowadziły do przełomu XIX i XX w4. Autarkia w szczególności polega na ograniczaniu do minimum bądź braku wymiany handlowej z resztą świata,
ograniczoną do własnej produkcji konsumpcję, a także inwestycje, które ograniczone są własnymi oszczędnościami. Taka postawa w Stanach Zjednoczonych we
wskazanym czasie umożliwiła im stanie się pierwszą gospodarką świata, a także bycie samowystarczalnym i niezależnym, zwłaszcza w czasach, kiedy było im to najbardziej potrzebne5.
Powyżej wskazano zatem subtelną różnicę między izolacjonizmem międzynarodowym, jako takim, oraz izolacjonizmem amerykańskim.
Jeśli idzie o genezę izolacjonizmu, w nauce wskazuje się, iż został on wykształcony w Anglii, w dobie protestantyzmu i trwał tam do początku XX w. Z założenia,
izolacjonizm brytyjski miał na celu utrzymanie przewagi ekonomicznej tego kraju,
przede wszystkim w dziedzinie handlu. Różnica w brytyjskim i amerykańskim izolacjonizmie wynika z obawy tych pierwszych przed zacofaniem innych krajów, natomiast amerykański z obawy przed obcymi napływami na rodzime terytorium, to
także obawa przed próbami kolonizacji.
Początków doktryny izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych można doszukiwać się już w XVIII w. To wtedy właśnie, pod rządami pierwszego prezydenta

A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzieje
polityczne (od Deklaracji Niepodległości do współczesności), Warszawa 1992, s. 129-130.
3
Izolacjonizm … .
4
Autarkia, [online] http://stosunki-miedzynarodowe.pl/slownik/47-a/436-autarkia [dostęp: 30.10.
2017r.].
5
W USA w latach 1861-1865 toczyła się wojna secesyjna, która doprowadziła do prawie całkowitego
zniszczenia amerykańskich wsi, co miało wpływ głównie na spadek produkcji rolnej. W XIX w. USA
wprowadzały także cła na towary napływające z Europy w celu ochrony własnego przemysłu. Na taki
zabieg nie zgadzały się stany południowe, które obawiały się nałożenia ceł na tytoń i bawełnę, czyli
towary eksportowane do Europy.
2
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George’a Washingtona, w Ameryce proklamowano neutralność w 1796 r6. Co ciekawe, w nazwie celowo nie użyto słowa „neutralność”, po to, by wymusić na Wielkiej Brytanii dodatkowe koncesje w żegludze7. Dokument był informacją o pozostawaniu Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz Francji w stanie pokoju.
Jednak do głównych założeń polityki, zawartej w proklamacji należało unikanie
sojuszy i porozumień oraz długich związków politycznych z innymi podmiotami
na arenie międzynarodowej8. Izolacjonizmem nie objęto związków handlowych,
ponieważ USA uznawane były wówczas za zlepek kolonii brytyjskich. W związku
z powyższym, partnerstwa handlowe stały się w owym czasie drogą do zbudowania
silnego państwa. Proklamacja nie stanowiła jednak ściśle wiążących decyzji, była
wyłącznie swego rodzaju „mapą drogową”.
Największy rozwój amerykańskiego izolacjonizmu przypada na wiek XIX i
XX. Bowiem 2 grudnia 1823r. prezydent James Monroe wygłosił doroczne orędzie, w którym przedstawił zainicjowaną przez Johna Quincy Adamsa tzw. doktrynę Monroe9. Dokument był podstawą izolacjonizmu aż do roku 1940 (do czasu
ratyfikacji aktu podpisanego na konferencji hawańskiej). Regulował kluczowe,
z punktu widzenia Ameryki, kwestie związane ze stosunkami na linii Stany Zjednoczone- Europa. Przede wszystkim chodziło bowiem o wyrażenie sprzeciwu wobec kolonizacji, która odbywała się na terenie zarówno Ameryki Południowej, jak
i Ameryki Północnej, a każda przyszła próba miała być uznawana za zagrożenie dla
bezpieczeństwa i pokoju. Negowano również chęć restauracji systemów monarchicznych10. W orędziu, Monroe wskazywał również, iż nie będzie, tak jak to miało
miejsce do tej pory, ingerował we właściwości i polityki żadnego z mocarstw europejskich. Oznaczało to także nieingerowanie w kolonie, które potworzyły te kraje11.
Wskazywano też różnice w systemach politycznych europejskich i amerykańskim.
Co prawda, doktryna ta nie stała się nigdy podstawowym aktem prawa międzynarodowego, ale wprowadzenie jej miało na celu zabezpieczenie politycznych intere-

6
B. Wind, Izolacjonizm I [w:] A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopedia historii Stanów
Zjednoczonych Ameryki…, s. 113.
7
Tamże, s. 216.
8
P. Pacuła, Symptomy neoizolacjonizmu w USA, Bezpieczeństwo Narodowe 2011, Nr 19, s. 115.
9
H. Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2004, s. 282-283.
10
I. Rusinowa, Monroe Doctrine [w:] A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopedia historii
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1992.
11
H. Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki … , s. 282.
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sów amerykańskich w północnej części tego kraju, a także odizolowanie się od problemów, które wówczas toczyły Europę12. Skupienie się na takim kierunku, pozwoliło Stanom powiększyć swoje terytorium, bowiem w pierwszej połowie XIX
w. zyskały one nie tylko Florydę (1819), ale także Teksas, Kalifornię oraz Nowy
Meksyk (1846-1858). W następnych latach od Rosji odkupiono Alaskę (1867)13.
Głównym celem, bez względu na świadomość o przyszłości doktryny, był zamiar
zapobiegnięcia ingerencji europejskiej w interesy Ameryki. Poprzez prowadzenie
polityki zgodnej z założeniami doktryny Monroe, Stany mogły doprowadzić do
zjednoczenia swojego terytorium. Kwintesencją założeń owej doktryny są słowa H.
Brogana14: „Doktryna zawierała także kiełkujące aspiracje Stanów Zjednoczonych,
aby narzucić własną hegemonię nad Nowym Światem- aspiracje, które w odpowiednim
czasie dojrzeją do działania”15. Neutralność wobec konfliktów w koloniach europejskich dawała Stanom możliwość zdobywania i poszerzania wpływów na obszarach, które należały kiedyś do Hiszpanii. Potwierdzeniem wspomnianych słów
było przyznanie przez T. Roosevelta 6 grudnia 1904r. pierwszeństwa do interwencji w zachodniej hemisferze16. Impulsem stały się w tamtym czasie chęć zapobieżenia europejskim działaniom militarnym, w celu odzyskania długów, które zaciągnęły kraje Ameryki Środkowej.
W latach 20. i 30. XX w. doktrynę izolacjonizmu popierał W.E. Borah, który
przewodził grupie nieprzejednanych izolacjonistów w Senacie17. Innymi przedstawicielami w tamtym czasie byli także: H.W. Johnson, G.P. Nye i A.H. Vandenberg. Hiram Warren Johnson uważany był za czołowego izolacjonistę w Partii Republikanów18. G.P Nye był przewodniczącym komisji senackiej, która podczas
I Wojny światowej badała rynek amerykańskich banków i biznesu. Komisja ta potwierdziła w 1934r. ogromne wpływy finansowe u bankierów i biznesmenów, co
znacznie wpłynęło na pogłębianie się tendencji izolacjonistycznych w Stanach

A. Bartnicki, K. Michałek, Izabella Rusinowa, Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki… , s. 206.
13
P. Włuczkowski, Izolacjonizm a izolacjonizm amerykański. Wyróżnienie pojęciowe na podstawie analizy polityki zagranicznej USA na tle historycznym, Academic Journal of Modern Philology 2015,
Nr 4.
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Zjednoczonych19. Arthur Hendrick Vandenberg w omawianym czasie należał do
przedstawicieli nurtu izolacjonistów, zmieniając jednak swoje poglądy z upływem
czasu. Nigdy jednak nie przestawał twierdzić, iż Ameryka powinna odgrywać czołową rolę w kształtowaniu ładu światowego20. Stany Zjednoczone, politykę izolacjonizmu prowadziły do wybuchu I Wojny Światowej, podczas której wystąpiły po
stronie Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii. W tym miejscu należy zatrzymać się przy
tym wydarzeniu i motywie przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie państw ententy. Faktem jest, iż nie przyłączyły się one bezinteresownie. Pierwszym powodem była nieograniczona wojna podwodna, prowadzona przez Niemcy
na Oceanie Atlantyckim, drugim natomiast, umowa Niemiec z Meksykiem, dotycząca ich potajemnego sojuszu21. Jak więc widać, przyłączenie się do wojny było
częścią planu, mającego na celu ochronę swojego terytorium. Traktowano to zagrożenie bowiem, jako bezpośrednio zagrażające żywotnym interesom USA. Z powyższego wynika więc wniosek, iż udział Stanów w I Wojnie Światowej nie był tak
do końca odejściem od doktryny izolacjonizmu, ponieważ stanęły one w obliczu
ochrony własnych wartości, a nie dobrowolnie odeszły od tego kierunku polityki
zagranicznej22. Po zakończeniu wojny, prowadzenie polityki zagranicznej oraz zainteresowanie Stanów Europą powróciło do stanu sprzed wojny, co było skutkiem
odmowy ratyfikacji paktu Ligii Narodów. Jak zatem postrzegano wówczas USA?
Po wygranej wojnie potwierdziły one swój mocarstwowy status, stały się tym samym jednym z najbardziej liczących się podmiotów międzynarodowych na świecie.
Powrócono jednak do izolacjonizmu w czystym amerykańskim wydaniu
w międzywojniu. Prowadzenie polityki izolacjonizmu przejawiało się wówczas we
wstrzymaniu się do przystąpienia do Ligi Narodów oraz braku zgody na ratyfikację
traktatu wersalskiego. USA powstrzymywały się również przed udziałem w licznych w tamtym czasie konfliktach. Atak Japonii na Pearl Harbour w roku 1941,
sprawił, że Stany znowu musiały odejść od izolacjonizmu. Włączyły się wówczas
do II Wojny Światowej. Wśród przedstawicieli amerykańskiej sceny politycznej

Tamże, s. 224.
Tamże, s. 389.
21
Telegram z taką umową został wysłany przez Alfreda Zimmermana, który był w tamtym czasie
wiceministrem spraw zagranicznych Niemiec. Zimmerman obiecywał w telegramie pomoc w odzyskaniu przez Meksyk ziem, które utracił on w latach 1846-1848 na rzecz Stanów Zjednoczonych, po
tym, jak Meksyk przyłączy się do wojny. Został on jednak przechwycony
22
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doszło w tamtym czasie do rozłamu w poglądach między izolacjonizmem a aktywnym udziałem w stosunkach międzynarodowych. Motyw udziału USA w II Wojnie Światowej jest nieco inny niż w czasie I Wojny. Podczas I WŚ doszło do bezpośredniego zagrożenia interesów USA, dlatego ich udział w konflikcie nie stał się
odejściem od doktryny izolacjonizmu, a tylko ochroną własnych żywotnych interesów. Ten element bezpośrednio zawiera się wskazanej uprzednio definicji doktryny izolacjonizmu. Odejściem od niej byłaby sytuacja, gdy USA przystąpiłyby do
wojny, nie upatrując ochrony własnych wartości, a jedynie demonstrując swoją
potęgę w wysłanej do Europy pomocy. Jeśli natomiast chodzi o II WŚ, to pomimo
ataku na Pearl Harbour, co niewątpliwie było bezpośrednim zagrożeniem, Stany
Zjednoczone już wcześniej zaczęły kooperować z państwami europejskimi. Bowiem już 11 marca 1941 r. doszło do podpisania ustawy, która uprawniała USA
do dzierżawy, sprzedaży lub wymiany militariów. Kolejną działalnością, potwierdzającą odejście od doktryny, na arenie międzynarodowej była Karta Atlantycka,
podpisana 14 sierpnia 1941 r. Celem Karty było określenie ram współpracy USA
i Wielkiej Brytanii, zarówno podczas wojny, jak i po jej zakończeniu.
Zwycięstwo koalicji antyhitlerowskiej w II Wojnie Światowej oraz polityka
USA sprawiły, że stały się one supermocarstwem i po osiągnięciu tej pozycji na
świecie chciano odejść całkowicie od polityki izolacjonizmu23.
Był to jednak koniec prowadzenia tej doktryny w takiej postaci, bowiem do
dzisiaj w niedługich okresach czasu zauważyć można powrót, między innymi podczas kryzysów gospodarczych czy kampanii wyborczych.
Uważa się, iż w tych właśnie okresach Stany Zjednoczone nie powinny angażować się w rozwijanie stosunków międzynarodowych, a także w konflikty, które
nie dotyczą żywotnych interesów. Powinny wówczas skupić się na rozwiązywaniu
swoich problemów, by dalej utrzymywać swoją mocarstwową pozycję na arenie
międzynarodowej. Potwierdzeniem tezy o powolnym powrocie do doktryny izolacjonizmu może być polityka zagraniczna, prowadzona przez prezydenta Baracka
Obamę. Pierwszym ważnym elementem, który może być potwierdzeniem tezy, jest
podkreślenie przez prezydenta w przemówieniu z West Point (28 maj 2014 r.),
że USA są w stanie użyć siły militarnej w każdej sytuacji, która zagrażałaby ich
interesom. Co ciekawe, wskazał również, iż reakcja na kryzysy będzie użycie siły
militarnej. Nadmienić także należy, iż za główne zagrożenie uznano terroryzm międzynarodowy. Obama podkreślił w tym przemówieniu także związek pomiędzy
koniecznością użycia siły militarnej w celu ochrony interesu narodowego, jakim są
23
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prawa i wolności obywatelskie, a także szerzej, prawa człowieka24. Ponadto w czasie
jego kadencji doszło do wycofywania wojsk z Bliskiego Wschodu, czy też, na przykład, zwiększającej się dominacji Chin w rejonie Morza Południowochińskiego, co
jest wynikiem braku wsparcia USA dla sojuszników w tamtym rejonie25. W końcu,
potwierdzeniem może być ograniczenie działań gabinetu prezydenta w stosunku
do Krymu i Ukrainy. Wskazane powyżej argumenty czy przykłady ukazują tylko
część z działań Obamy, które można uznać za przejawy interwencjonizmu. Do takich należy również fakt, iż wspieranie arabskich reżimów w Afryce Północnej i na
Bliskim Wschodzie jest potrzebne Ameryce do prowadzenia bardziej efektywnej
polityki globalnej, która ma zapewnić Stanom utrzymanie swojej pozycji na arenie
międzynarodowej, a także ochronę własnych żywotnych interesów, o których już
była mowa wcześniej. Taka polityka jednak skłania do namysłu na tym, iż izolacjonizm jest doktryna, która nie może być prowadzona nieustannie. Wskazuje,
iż nie wszystkie sprawy można rozwiązać samodzielnie i nie we wszystkich dziedzinach można być samowystarczalnym26.
Interwencjonizm
Interwencjonizm, jest pojęciem najczęściej rozumianym w kategoriach ekonomicznych, jako polityka uczestniczenia państwa w procesach gospodarczych, zachodzących z innymi koncernami, a tym samym państwami. Interwencjonizm
w tym znaczeniu, przeciwstawiany jest liberalizmowi. Pojęcie wprowadził do
obiegu ekonomicznego Keynes27. O takim właśnie interwencjonizmie można mówić w kontekście rozwoju doktryny w Stanach Zjednoczonych od lat 30. XX w.
Geneza interwencjonizmu państwowego rozpoczyna się wraz z upadkiem systemu feudalnego, co przypada na XVI-XVII w. To na ten czas datuje się największy
rozwój instytucji państwowych, które swoje działania ukierunkowały na coraz to
nowsze dziedziny. Poza sferą gospodarczą, zaczęto również oddziaływać na sferę
prawną oraz społeczną. Gdy mowa o Stanach Zjednoczonych, szybki rozwój ro-

P. Wołejko, Doktryna Obamy w 7 punktach. Polityka zagraniczna USA, [online] http://blogdyplo
macja.pl/doktryna-obamy-w-7-punktach-polityka-zagraniczna-usa/ [dostęp: 22.12.2017r.].
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P. Włuczkowski, Izolacjonizm a izolacjonizm amerykański…, s. 151.
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P. Wołejko, Polityka zagraniczna Baracka Obamy, http://www.politykaglobalna.pl/2010/06/poli
tyka-zagraniczna-baracka-obamy/ [dostęp: 22.12.2017r.].
27
John Maynard Keynes, angielski ekonomista. Zakładał, że bezrobocie, a także kryzysy mogą być
redukowane i likwidowane poprzez inwestycje publiczne, zwiększanie wydatków na cele społeczne
oraz przez pobudzanie konsumpcji.
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dzimej gospodarki propagował Henry Charles Carey. Rozlewanie się interwencjonizmu na inne niż gospodarka dziedziny widoczne było w II połowie XIX w. Doktryna przejawiała się w tamtym czasie w silnym protekcjonizmie, dzięki któremu
miało dojść do silnego wzrostu gospodarczego, jednak wpływ państwa na jego gospodarkę doprowadził do pojawienia się zjawiska protekcjonizmu narodowego,
którego skutkiem były wrogości polityczne, a także militarne. W związku z tym
przełom wieku XIX i XX obfitował w konflikty zbrojne oraz podboje ziem28. Szczyt
interwencjonizmu upaństwowionego w krajach wysoko i średnio rozwiniętych
przypadał na lata 30. XX w. Cechą tego systemu była etatyzacja nie tylko życia
gospodarczego, ale również społeczno-politycznego. Faktem jest, iż bez znaczenia
było czy państwo jest bardziej czy mnie rozwinięte, ponieważ celem interwencjonizmu w każdym pastwie, które je stosowało było napędzanie koniunktury poprzez
zwiększanie wydatków29. W Stanach Zjednoczonych, poza tym, że wydatki takie
kierowano na wzrost popytu, to dodatkowo również na cele socjalne, w postaci
zasiłków oraz wsparcia dla bezrobotnych. Typowym przykładem doktryny interwencjonizmu państwowego była polityka tzw. New Deal, wprowadzona przez
Franklina Delano Roosevelta. Była ona niejako odpowiedzią na skutki wielkiego
kryzysu lat 30. Był to program zakładający pomoc w szeroko rozumianej gospodarce, bowiem do obszarów, do których ta pomoc miała dotrzeć zaliczano szkolnictwo, administrację, przemysł oraz rolnictwo. Nazwa programu pochodzi
z mowy prezydenta, wygłoszonej 2 lipca 1932r. podczas przyjmowania nominacji30.
Po II Wojnie Światowej, interwencjonizm państwowy przeszedł ewolucję
i został umiędzynarodowiony. W takiej wersji, polegał na zwiększeniu integracji
rynków kapitałowych, zwiększeniu ekspansji na inne rynki światowe oraz na globalizacji procesów produkcyjnych31.
Jednak pomimo przedstawionej wcześniej charakterystyki, doktryna interwencjonizmu może mieć także inny wymiar. Czy zatem o interwencjonizmie
można mówić w jeszcze szerszym kontekście? Mianowicie, czy do funkcjonującego
pojęcia należy odnieść się w kontekście tego, jak Stany Zjednoczone współdziałały
na arenie międzynarodowej? W moim przekonaniu, rozwinięcie tradycyjnego rozumienia interwencjonizmu na inne niż gospodarka i społeczeństwo ma swoje uza-

H. Wojciechowski, Interwencjonizm w stosunkach międzynarodowych, Poznań 2000, s. 13.
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sadnienie. Bowiem nie tylko Stany Zjednoczone, ale również inne państwa, wprowadzają tę doktrynę w swojej polityce zagranicznej. Chodzi mianowicie o sytuacje,
kiedy państwa świadomie ingerują lub wpływają na rządy innych państw i nie zawsze wiążę się to z ochroną żywotnych interesów czy interesu narodowego.
W moim przekonaniu, o stosowaniu tego typu doktryny interwencjonizmu
można mówić w kontekście na przykład poparcia Czang Kai-sheka przeciwko komunistom w Chinach32. Faktem jest, iż po zakończeniu wojny domowej w Chinach, zwyciężył Mao, a klęską Czang Kai-sheka są Stany Zjednoczone, z uwagi na
to, że nie udzieliły pomocy na czas oraz nałożyły na Chiny embargo na broń. Co
prawda zdjęto je w roku 1948, jednak było za późno na obronę Chin przed komunizmem i dostawy broni skierowano na Tajwan33.
Kolejnym przykładem jest zaangażowanie USA w przeprowadzenie wyborów
parlamentarnych we Włoszech w latach 1947-1948. Dokonały tego w imię tak
zwanej obrony demokracji przed wpływami komunistów. Chciano wówczas zapobiec dojściu do władzy Partii Komunistycznej34.
Kolejną doktryną, wpisującą się w ramy interwencjonizmu międzynarodowego, była doktryna Trumana. Impulsem do podjęcia decyzji o wprowadzeniu tej
doktryny zadecydowały konflikty na Bliskim Wschodzie, rozszerzanie się wpływów
komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz problemy gospodarczofinansowe Wielkiej Brytanii, która była sojusznikiem Stanów w rejonie Morza
Śródziemnego. Prezydent Harry Truman w swoim orędziu wygłoszonym Kongresowi w marcu 1947r. przedstawił wyzwania jakie stoją przed Stanami Zjednoczonymi na arenie międzynarodowej. Zaznaczono także potrzebę pomocy Turcji oraz
Grecji, która prosiła o pomoc finansową. H. Truman zaproponował wówczas pomoc dotyczącą importu towarów, które niezbędne były Grecji do przywrócenia
porządku, a także odbudowy politycznej i gospodarczej. Udzielona Grecji pomoc
była wystosowana w imię szerzenia demokracji. W przypadku Turcji, która nie

W Chinach po II Wojnie Światowej trwała wojna domowa, której przyczyną była hiperinflacja,
a także wszechobecna korupcja, rozkradano dostawy humanitarne. Wybuchały powstania chłopskie.
Wówczas doszło do starcia Czang Kai-sheka i Mao. Od połowy 1945r. do jesieni 1956r. trwały negocjacje, mające na celu zakończenie konfliktu. Negocjacje te prowadził amerykański gen. Georg
Marshall, który występowała wówczas w roli mediatora. Faktem jest, iż negocjacje nie przyniosły
spodziewanych efektów, skutkiem czego była kolejna kampania Kai-sheka przeciwko komunistom,
zapoczątkowana latem 1946r.
33
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ucierpiała podczas II Wojny Światowej, Truman wysyłał pomoc materialną i ekonomiczną innego rodzaju. Początkowo również Wielka Brytania pomagała
w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa Turcji, jednak zmagała się ona także
ze swoimi problemami finansowo-gospodarczymi i zrezygnowała z tego typu pomocy. Wobec tego Stany Zjednoczone stały się „jedynym krajem zdolnym do pomocy”35.
Istotnym przykładem może stać się także powołanie Paktu Północnoatlantyckiego, którego głównym sygnatariuszem były właśnie Stany Zjednoczone. Faktem
jest, iż od końca roku 1949 do końca 1953, USA dostarczało uzbrojenie do swoich
europejskich sojuszników na wartość ponad 6 mld. dolarów36. Do dzisiaj w kontekście dostarczania pomocy militarnej w postaci kontyngentów wojskowych, czy
także sprzętu militarnego, mówić można o wzmożonej aktywności USA w Pakcie.
W rankingu z 2017r. państwo to uplasowało się na pierwszym miejscu pod względem wielkości siły, wyprzedzając Francję i Wielką Brytanię37. Ponadto, siły USA
są na pierwszym miejscu w rankingach określających najpotężniejsze armie świata.
Wyprzedzają tym samym Rosję (która jest na drugim miejscu), a także Chiny (na
trzecim miejscu)38.
Wreszcie, przykładem może być doktryna prezydenta Eisenhowera39, której
założeniem było przygotowanie do użycia broni, w celu wsparcia państw Bliskiego
Wschodu, gdy którekolwiek z tych państw zostanie zagrożone atakiem ze strony
reżimu komunistycznego i poprosi o taką pomoc. Warto nadmienić, iż w taki sposób Stany Zjednoczone broniły demokracji na kontynencie europejskim i azjatyckim40. Uszczegółowiając, warto zaznaczyć, iż doktryna ta opierała się na trzech zasadniczych filarach. Pierwszym było przeformułowanie dotychczasowych umów
bilateralnych i multilateralnych z państwami Bliskiego Wschodu. Umowy te miały

H.A. Jamsheer, Doktryny administracji USA w systemie bezpieczeństwa państwa okresu „zimnej
wojny”: wybrane zagadnienia, Si vis pacem, par bellum: bezpieczeństwo i polityka Polski 2013, t. 12,
s. 620-623.
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2017 Military Strength Ranking, [online] https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
[dostęp: 22.12.2017r.].
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Opublikowano światowy ranking sił zbrojnych, [online] https://pl.sputniknews.com/swiat/2017
08316193438-sputnik-globalfirepower-ranking-armii/ [dostęp: 22.12.2017r.], por. 2017 Mi-litary
Strength Ranking… .
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Zwana także Doktryną Eisenhowera-Dullesa (J.F. Dulles- sekretarz stanu, który przygotował
tę doktrynę). Została ona przedstawiona 5 stycznia 1957 w orędziu przed Kongresem. Głównym
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na celu głównie obronę niezależności tychże państw. Drugi filarem była pomoc
militarna dla państw proszących o nią. Trzecim, najważniejszym filarem było upoważnienie Kongresu dane prezydentowi do użycia siły militarnej, po to, by zapewnić ochronę oraz integralność terytorialną, a także niezależność polityczną wspomnianych państw. Pomoc w kontekście odciągnięcia od wpływów komunizmu
ofiarowano także Grecji i Turcji41. Odbiór doktryny Eisenhowera w społeczeństwie
był różny. Do państw aprobujących tę politykę należały: Iran, Liban, Pakistan i
Turcja. Inne, takie jak Syria czy Egipt były nastawione sceptycznie. Skutkiem doktryny jest też upadek monarchii w Iraku w 1958r. Sceptycyzm wskazanych państw
wynikał z tego, iż doktryna zakładała obronę przed komunizmem, którego państwa
muzułmańskie się nie obawiają. Jednym z ważniejszych skutków doktryny była
także interwencja wojska amerykańskiego w Libanie, którą prezydent tłumaczył
jako ochronę życia i mienia obywateli Stanów Zjednoczonych, a także ochronę
integralności Libanu42. Warto wspomnieć, iż wojska amerykańskie wylądowały
jednocześnie w Jordanii.
Wskazane wyżej przykłady interwencjonizmu amerykańskiego, ale w wydaniu
międzynarodowym, innym niż protekcjonizm gospodarczy, jasno wskazują drogę,
którą Stany Zjednoczone szły od zakończenia II Wojny Światowej. Wyraźnie także
widać główne cele i założenia wskazanych doktryn pomocniczych. Następującym
po sobie administracjom prezydenckim chodziło głównie o umacnianie pozycji hegemona na świecie oraz swoisty pokaz siły. Bowiem działanie pomocnicze na wielu
frontach pokazywało, że Stany są państwem na tyle mocnym, iż są w stanie zapewnić byt nie tylko sobie, ale także kilku krajom z kontynentu europejskiego oraz
azjatyckiego. Taka siatka wpływów, tworzona od lat przez prezydentów USA,
umacniała przekonanie, iż jest to gracz w dużej mierze liczący się na arenie międzynarodowej. Gracz, który zapewnia pomoc tym najbardziej potrzebującym, ale również gracz, który jest w stanie utrzymywać pokój i bezpieczeństwo w różnych rejonach świata.
Stany Zjednoczone dzisiaj- izolacjonizm czy interwencjonizm?
Jak wspomniano w części poświęconej izolacjonizmowi, administracja Baracka Obamy skłaniała się raczej ku tej doktrynie. Cofając się natomiast do rządów,
najpierw G. Busha seniora, później do B. Clintona i dalej do G. Busha juniora
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wskazać można odchodzenie od doktryny izolacjonizmu i skłanianie się ku interwencjonizmowi. Polityka Billa Clintona uznawana była przez opinię publiczną
jako zbyt daleko ingerującą w sprawy zagraniczne, nie skupiając się prawie wcale
na potrzebach polityki wewnętrznej kraju43. Z kolei polityka Busha juniora obrała
sobie za cel realizację żywotnych interesów Stanów Zjednoczonych. Taka polityka
określana była zgodnie z nomenklaturą, doktryną izolacjonizmu. Istotna zmiana
w kierunku interwencjonizmu nastąpiła po atakach z 11 września. Punktem wyjścia stała się tzw. „doktryna Busha”, która zakładała możliwość prowadzenia wojny
prewencyjnej, a także zastrzeżenie do możliwości prowadzenia samodzielnych działań militarnych, pomimo bilateralnych i multilateralnych zobowiązań z sojusznikami. Do innych postanowień zaliczyć należy wprowadzenie „koalicji chętnych”,
czyli państw, które ściśle współpracują z amerykańską administracją także w sytuacjach, gdy jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym, czego przykładem jest
inwazja na Irak z 2003r. Ponadto, doktryna Busha, poza tym, że wskazywała na
konieczność użycia siły militarnej w ochronie żywotnych interesów, dopuszczała
także możliwość użycia jej w celu szerzenia demokracji i promowania globalnego
porządku.
Jeśli natomiast idzie o politykę Donalda Trumpa, zauważalna jest raczej kontynuacja doktryny prezydenta Obamy. Jak zauważył „Washington Post”44 w jednym ze swoich artykułów, Donald Trump, poprzez politykę izolacji, może zagrozić
pozycji, jaką Stany budowały po II Wojnie Światowej oraz sojuszom jakie zawiązywały. Robert Samuelson45 twierdzi, że tego rodzaju polityka prowadzona przez
Trumpa „jest przepisem na upadek USA na arenie międzynarodowej i stwarza olbrzymie ryzyko destabilizacji gospodarki światowej. Po raz pierwszy od zakończenia II Wojny Światowej amerykański prezydent uczynił izolacjonizm głównym założeniem swojej polityki”46. Tego samego zdania jest David Ignatius47, zdaniem
którego:

K. Nagrodzki, Polityka zagraniczna USA za prezydentury George’a W. Busha, [online] http://www.
nowastrategia.org.pl/polityka-zagraniczna-usa-za-prezydentury-georgea-w-busha/ [dostęp: 22.12.
2017r.].
44
T. Zachurski, Washington Post: izolacjonizm Trumpa zagrożeniem sojuszy i pozycji USA w świecie,
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/swiat/washington-post-izolacjonizm-trumpa-zagrozeniem-sojuszy
-i-pozycji-usa-w-swiecie/fnzn5s [dostęp: 31.10.2017r.].
45
Jeden z publicystów „The Washington Post”.
46
Tamże.
47
Amerykański dziennikarz i pisarz. Pisze dla „The Washington Post”, jest także komentatorem na
platformie on-line Washingtonpost.com.
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"wkraczamy w okres przejściowy prowadzący do nowego gospodarczego i politycznego ładu w świecie; okres, w którym zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych
i ich sojuszników wzrośnie. Ten czas zawirowań i niepewności będą starały się
wykorzystać Chiny i Rosja. Trump opowiedział się za rozpadem starego porządku.
Nazwał Sojusz Atlantycki >>przestarzałym<<, przewidział upadek Unii Europejskiej. Tym samym podważył znaczenie dwóch podstawowych sojuszy w amerykańskiej sieci wpływów. Trump mówił o wprowadzeniu taryf nie tylko na produkty importowane z Chin, ale także z Niemiec – co grozi światową wojną handlową"48.
Polityka prowadzona przez Donalda Trumpa niekiedy jest nieprzewidywalna
i sprzeczna z oczekiwaniami odbiorców na arenie międzynarodowej, czego przykładem może być uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela pod koniec 2017 r.49, jednak
zawsze jest szansa na zaistnienie czynnika, który spowoduje zmianę obranego kierunku. Co za tym idzie, Donald Trump może stać się kolejnym prezydentem,
który będzie autorem zupełnie nowej doktryny w polityce zagranicznej.
Zakończenie
Konkludując powyższy artykuł, stwierdzić można, iż izolacjonizm i interwencjonizm, mimo, iż rozbieżne, mają wspólne elementy. Mianowicie, do takich zaliczyć można cel, jaki przed sobą stawiają obie doktryny. Zarówno izolacjonizm, jak
i interwencjonizm mają na celu zabezpieczenie wartości ważnych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych oraz bezpieczeństwo i integralność polityczną, społeczną i terytorialną kraju. W obu przypadkach można także mówić o tym, że służą
utrzymywaniu lub budowaniu wizerunku supermocarstwa, będącego w stanie
chronić interesy zarówno swoje, jaki i obce (w mniejszym stopniu w przypadku
izolacjonizmu). Prowadzenie polityki izolacji i pozostawienie spraw innych krajów
do rozwiązania im samym, poskutkuje tym, że Stany utrzymają swoją pozycję, nie
przesądzając tym samym o zwycięstwie którejkolwiek ze stron.
Jak wskazują przykłady powołane wyżej, jako argumentacja doktryn polityki
zagranicznej, prowadzonej przez Stany Zjednoczone w XX i XXI w., bez względu
T. Zachurski, Washington Post: izolacjonizm Trumpa … .
Donald Trump uznał Jerozolimę za stolicę Izraela na początku grudnia 2017r., co spotkało się ze
sprzeciwem ze strony państw oraz ONZ, które przegłosowało rezolucję wzywającą prezydenta do
cofnięcia tej decyzji. Zdecydowana większość państw opowiedziała się za rezolucją, 30 krajów wstrzymało się od głosu. Odpowiedzią Trumpa na sprzeciw państw była decyzja o wstrzymaniu pomocy
finansowej dla tych krajów.
48
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na obrany kierunek prowadzenia takiej polityki, USA umacniały swoją pozycję na
arenie międzynarodowej. Bez względu na to, czy była to polityka izolacjonizmu,
czy interwencjonizmu, kraj ten wpływał na porządek międzynarodowy i nierzadko
dyktował warunki.
Jednym z wniosków, jakie nasuwają się po analizie kolejnych doktryn i polityk
prowadzonych przez następujących po sobie prezydentów Stanów Zjednoczonych,
jest fakt, iż ciężko ocenić, który kierunek jest lepszy, bowiem każdy wynikał z ówczesnej sytuacji międzynarodowej i żywotnych interesów USA. Obrane kierunki
uzależnione były także od tego jaką rolę na świecie chciały odgrywać Stany i jak
duży wkład własny chciały mieć w tworzeniu ładu międzynarodowego. Ważna była
również sytuacja wewnętrzna: polityczna, społeczna i ekonomiczna.
Kolejnym wnioskiem jest fakt, iż polityka zagraniczna Donalda Trumpa, pomimo, że obrała kierunek izolacji, jest nieprzewidywalna. Decyzje obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie wpisują się w powszechny nurt doktrynalny,
jeśli chodzi o politykę zagraniczną i z tego względu trudno jest kategorycznie osądzać w jakim kierunku ostatecznie pójdą Stany Zjednoczone, w czasie trwania kadencji prezydenta Trumpa.
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Summary

America between isolationism
and interventionism.
Political thought
of the 20th and 21st centuries
Since the end of the 19th century, the United States has strengthened its position in the world. They went the way from a country divided into colonies,
through a single state, to a superpower. Torn by conflicts and economic problems,
they have been at the forefront of countries whose policies have a real impact on
the shaping of international order. They are a state that builds international peace
and security.
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From the 19th to the mid-twentieth century, the United States pursued
a policy of isolation that allowed them to build a strong, significant on the international arena. It all led to the fact that from the middle of the 20th century they
could without concerns participate in conflicts that threaten not only their vital
interests but also the values of other states, important from the point of view of
politics and the economy. The turn of the 20th and 21st centuries has become the
time of intercessionism policy. This doctrine meant that the US began to
strengthen the position that it built on the doctrine of isolation. This, in turn, led
to America becoming a quarterback player in matters of general social, economic
and military security. The policy of assistance, carried out on many fronts, in various parts of the world, important for US interests, did not weaken the country.
On the contrary, they have made it possible to return to isolation, move away from
problems that disrupt America's vital interests. This specific relaxation is the result
of the presidency of Barrack Obama and Donald Trump.
The article is a condense of information and examples relating to these doctrines and an attempt to evaluate the policy of the current president. However,
it is difficult to say, in the face of the world's dynamics, which path Donald Trump
will follow in the near future. It is, however, worth analysing the political thought
of the United States on account of the role they play in the modern world and the
interesting path that has so far gone in this field.
Keywords: isolationism, interventionism, Donald Trump, intercessionism policy,
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Pax Americana –
przyszłość czy przeszłość?

Wstęp
„Niemal na każdym kroku można spotkać ślady wspólnej rzymskiej przyszłości” . Niech słowa wybitnego historyka, Karla Christa, posłużą za wstęp do niniejszego opracowania. Pojęcie Pax Americana nie jest bowiem wyjątkiem od tej szeroko rozumianej zasady, na co wskazuje już wykorzystany do jego sformułowania
język. Blisko z nim związane są pojęcia pokrewne Pax Romana czy też Pax Britannica. Głównym celem niniejszej pracy nie będzie jednak wysuwanie analogii pomiędzy okresami rozwoju, rozkwitu i upadku największych mocarstw jakie powstały w historii świata. Odwołanie do się epoki Imperium Romanum pomaga jedynie podkreślić fakt, iż potężne państwo, które ukształtowało tor rozwoju ludzkiej
cywilizacji na tysiąclecia, samo upadło, a wraz z nim cały porządek świata ludzi,
którzy wewnątrz tego państwa funkcjonowali. Autor nie odpowie poniżej na pytanie, jak długo przed rokiem 476 n.e2. Rzymianie spostrzegli, że znajdują się wewnątrz kryzysu, jaki przeżywa otaczający ich porządek i kiedy stwierdzili, że Pax
Romana pozostało jedynie zaszczytnym osiągnięciem ich przodków. Jednakże pewnym jest, iż tak rewolucyjne zwroty w historii nie przebiegają bezobjawowo. Należy
więc zadać ważne pytania: czy współcześni Rzymianie powinni rozpocząć analizę
zmian w otaczających ich świecie w poszukiwaniu tych symptomów kryzysu? Czy
trwający układ sił, Pax Americana, wykazuje oznaki choroby? Jeżeli tak, to co na to
wskazuje? Niniejsze opracowanie ma więc na celu zadanie powyższych pytań,
w oparciu o dostępne informacje i zwrócenie uwagi na potencjalnie zbliżającą się
zmianę układu sił na arenie międzynarodowej.
1

1
2

K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego od Augusta do Konstantyna, Poznań-Gniezno 2016, s. 13.
Data umowna upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.
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Pax Romana a Pax Americana - historyczne korzenie
Próbując stworzyć opis pojęcia Pax Americana należy ponownie wrócić do
jego historycznych korzeni. Stawia się je bowiem obok innych, zbliżonych brzmieniem, pojęć takich jak Pax Romana, Pax Augusta czy też Pax Britannica. Nie wchodząc jednak w dogłębne porównanie tychże terminów (zob. szerzej: Pax Romana,
Pax Augusta3, Pax Britannica 4, 5) należy wskazać w zarysie na cechy, które zarysują
również płaszczyzny dalszej analizy trwałości współczesnego porządku międzynarodowego. Po pierwsze, ukształtowanie się okresów relatywnego pokoju poprzedzały bardzo burzliwe okresy wojen - wewnętrznych, bądź międzypaństwowych.
W okresie Rzymu było to wyeliminowanie przez Oktawiana Augusta (ze względu
na to, że pokój zapanował za rządów tego władcy, wymiennie do Romana stosuje
się określenie Augusta) rywali w wojnie domowej, mającej miejsce w końcu istnienia republiki rzymskiej (ok. 27 p.n.e.) 6. Zagwarantowało to, na ponad 100 lat,
relatywny wewnętrzny pokój w Państwie Rzymskim7. Pokój wewnętrzny związany
był z ciągłą ekspansją terytorialną na zewnątrz i wzmacnianiem potęgi militarnej.
Pozwalało to na niespotykaną jak na tamtą epokę możliwość projekcji siły, z użyciem stacjonujących na limes wojsk, zgrupowanych w legiony8. Rozrost terytorialny
państwa nadwyrężał jednak możliwości komunikacyjne pomiędzy odległymi zakątkami Imperium a stolicą9. Zmuszało to władze do inwestycji w struktury administracyjne, ale przede wszystkim infrastrukturę - drogi, akwedukty, etc10. Uławiało
to z kolei dalszą ekspansję i wpływało na rozwój otaczających Imperium cywilizacji.
Roztaczając coraz to szersze kręgi na mapie basu morza śródziemnego, dominując
kolejne byty państwowe, wciągając je w strefę swoich wpływów i narzucając własne
rozwiązania administracyjne, czy to przy użyciu wspomnianej siły militarnej czy
też dzięki zręcznej polityce. Można więc stwierdzić,że w okresie rozkwitu to Rzym
kształtował współczesny sobie świat, gdyż brak było ośrodków, które mogły jego
K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego …, s. 115.
D. M. Johnston, The Historical Foundations of World Order, Leiden-Boston 2008, s. 508.
5
J. Morris, Farewell The Trumpets: An Imperial Retreat, London 2010.
6
K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego …, s. 115.
7
R. P. Gwinn et. al., The New Encyclopaedia Britannica Volume 9, Chicago i in. 1991, s. 218.
8
„za przejaw cynizmu Augusta można uznać, że w swoich res gestae pisze, iż przyniósł pokój terenom
alpejskim, pomiędzy Adriatykiem a morzem Tuskijskim (Tyrreńskim), a prowadzone z tamtejszymi
ludami wojny były sprawiedliwe; że lakonicznie wspomina o powiększaniu rzymskiego terytorium
lub uznaje za zasługę, iż obcym ludom, którym bez zagrożenia rzymskiego bezpieczeństwa mógł okazać łaskawość, mógł darować życie, zamiast je wyniszczać”; K. Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego
…, s. 230.
9
Tamże, s. 116.
10
Tamże, s. 118.
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dominacji w aspektach militarnych, gospodarczych, politycznych jednoznacznie
zagrozić11.
Podobnie rysuje się obraz Pax Britannica, w szczególności gdy przyjąć, że miał
on miejsce w okresie Epoki Wiktoriańskiej, w XIX wieku i okresie relatywnego
spokoju w Europie po Kongresie Wiedeńskim. Imperium rozciągające się od Zachodu na Wschód, którego 70,000 żołnierzy i 1000 członków administracji potrafiło rządzić Indiami zamieszkałymi przez „300 milionów ludzi, na sub-kontynencie
o powierzchni Europy”12, którego język można było usłyszeć w każdym zakątku
świata - od wstąpienia na tron królowej Wiktorii Wyspy opuściło przynajmniej
3 miliony obywateli, w poszukiwaniu lepszego życia na całym świecie, gdyż tak
daleko sięgało Imperium13. Państwo to budowało swoją potęgę wykorzystując
w tym celu: po pierwsze, siłę militarną - w szczególności legendarnej Royal Navy,
której sława nie wygasła jeszcze od czasu wyprawy Wielkiej Armady w XVI wieku
na wybrzeża kolebki Imperium Brytyjskiego, a której rozmiary przekraczały rozmiary reszty flot świata razem wziętych14; po drugie: siły gospodarki – która
w szczególności nabrała tempa od czasu odkrycia silników parowych i wybuchu rewolucji przemysłowej oraz, po trzecie, siły tradycji i idealizmu. W ten sposób zmieniało oblicze świata rękami własnych obywateli, dla potrzeb swoich interesów.
Mając powyższe na uwadze, należy postawić się w perspektywie obywatela
jednego z tych dwóch wielkich imperiów i uznać, że prawdopodobnie wydawały
mu się one nieprzeżegnanymi bastionami ostatecznego rozwoju porządku światowego, którego nic nie miało prawa już zakłócić. Błędem jest natomiast postrzeganie
Imperiów, jako takich „jakimi były, którymi ukształtowała ich legenda i historia”15.
Przyjmując więc perspektywę potencjalnej kruchości ładów międzynarodowych,
bez względu na to jak idealistycznie wygodnym byłoby przyjęcie, że ostatni czas
trudów wewnętrznych jest już za nami, a przed nami jedynie dalszy rozwój, należy
spojrzeć na czynniki, które mogą dokonać tego rewolucyjnego zwrotu na kruchym
obliczu świata i przebudzić obecnych Rzymian z ich snu o, być może, minionym
Imperium.

Tamże, s. 230.
J. Morris, Farewell The Trumpets…, s. 13.
13
Tamże, s. 14.
14
Tamże, s. 16.
15
Tamże, s. 357.
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Pojęcie Pax Americana
Na swoim wystąpieniu w Waszyngtonie, 4 lipca 1821 roku, John Quincy
Adams, ówczesny Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych i przyszły Prezydent, powiedział:
Gdziekolwiek sztandar wolności i niepodległości został, lub zostanie rozwinięty, tam też znajdzie się serce Ameryki, jej błogosławieństwo i jej modlitwy. Lecz
nie wyprawia się ona za granicę w poszukiwaniu potworów do unicestwienia. Jest
ona życzliwa dla wolności i niepodległości wszystkich. Lecz jest orędownikiem
i obrońcą jedynie dla siebie16.
Jak wiele zmieniło się od tamtej chwili, skoro inny już Prezydent Stanów
Zjednoczonych, John Fitzgerald Kennedy, urzędujący 140 lat później (19611963) mógł wygłosić słowa:
My, w tym kraju, w tym pokoleniu, jesteśmy - siłą przeznaczenia bardziej
niż wyboru - strażnikami na murach wolności świata17.
Pax Americana opiera się bowiem o interwencjonizm Stanów Zjednoczonych,
czy to drogą polityki i dyplomacji, operacji militarnych, wpływu gospodarczego,
czy naturalnego przenikania się kultury - której powiew da się czuć dosadniej
z Ameryki do reszty świata, niż w stronę przeciwną (nawet w tak konserwatywnych
rejonach świata jak obszary Muzułmańskie18). Interwencjonizm ten nie musi być
bezpośredni i temporalnie umieszczony w chwili, w której realizują się jego skutki.
Mogą to być organizacje międzynarodowe, zasady, które Stany Zjednoczone umieściły na obliczu świata i które działają do dnia dzisiejszego. Jak jednak wskazuje
stanowisko prez. Johna Quincy Adamsa, interwencjonizm nie był to zasadą w historii USA.
Po Amerykańskiej Wojnie o Niepodległość w latach 1775-1783, zakończonej
traktatem paryskim, na mocy którego Stany Zjednoczone uzyskały wolność samostanowienia uznaną przez Wielką Brytanię; poza zakończeniem Wojny o Aroostook19 (1838 – 1839 między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią o granice
północne USA), oraz pośrednim udziałem w II Wojnie Opiumowej (1856R. Steel, Pax Americana, New York, 1970, s. 12
Tamże, s. 3
18
Zob. szerz: B. Schaebler, L. Stenberg, Globalization and the Muslim World: Culture, Religion and
Modernity, Syracuse 2004, s. 80.
19
Również pod nazwą Northeastern Border Dispute.
16
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1860)20, zaobserwować można realizację polityki izolacjonizmu w polityce zagranicznej. Dotyczyło to w szczególności Europy i jej stref wpływów. Podobną politykę prowadzono w stosunku do ewentualnych i prowadzeniu działań zbrojnych
tego przyszłego mocarstwa. Nawet w okresie wojny secesyjnej (1861-1865), niedawny wróg Stanów Zjednoczonych, Anglia, ogłosiła neutralność. Akt ten powtórzyły w nieodległej przyszłości również Francja, Hiszpania i Portugalia21. Pomimo
odebrania tego faktu za przychylność konfederacji przez przedstawicieli Południa
oraz wystąpienia drobnych incydentów, izolacja Stanów Zjednoczonych była niezagrożona. Aż do I Wojny Światowej, czyli przez blisko 170 lat istnienia niepodległego państwa, wymienione powyżej konflikty między Stanami Zjednoczonymi
a państwami kontynentu europejskiego stanowiły mniejszość wśród konfliktów,
w których udział brali Amerykanie. Większość działań militarnych USA skupiła się
na konfliktach w obrębie własnego kontynentu, starciami z populacjami Indian na
terenie Ameryki Północnej i otaczających ją archipelagów, oraz interwencjami
w Ameryce Środkowej i Południowej. Jak wskazuje Ronald Steel: „Oprócz wyjątku
Meksyku, Filipin i kilku krótkich przygód na Karaibach, nasz narodowy idealizm
nie przekroczył granic w poszukiwaniu nowych miejsc do zdobycia”22.
Za punkt, w którym USA zaczęły powoli zmierzać w kierunki interwencjonizmu i stworzenia własnego ładu międzynarodowego należy uznać Wielką Wojnę.
Sam wybuch I wojny światowej zaskoczył Stany Zjednoczone23. Ogłosiły onez
resztą neutralność 4 sierpnia 1914 r. i w pierwotnej fazie konfliktu nie brały w nim
otwartego udziału (chociaż od początku były proalianckie), z czym zgodny był również nastrój społeczny w kraju.24 Jednak udzielanie pożyczek państwom Ententy25,
rozwój przemysłu na skutek sprzedaży broni (wskaźnik produkcji przemysłowej
USA w porównaniu z rokiem 1913 wzrósł na rok 1920 o 22%)26 coraz mocniej
wiązały Stany Zjednoczone z Europą. Agresywne działania morskie Cesarstwa Niemieckiego, również przeciwko USA skłoniło prezydenta Wilsona do włączenia rosnącej potęgi w Pierwszą Wojnę Światową. Nastąpiło to 6 kwietnia 1917 r. Śmierć
ponad 100 tysięcy żołnierzy Ameryki i projekt pokojowy prezydenta Wilsona,
w którym zapowiadał utworzenie Ligi Narodów, mającej na celu urzeczywistnienie
W. Dobrzycki, Historia Stosunków Międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2003, s. 115-118.
Tamże, s. 93.
22
R. Steel, Pax Americana … , s. 3.
23
W. Dobrzycki, Historia Stosunków Międzynarodowych…, s. 266.
24
Tamże, s. 267.
25
Do kwietnia 1917 r. Ententa otrzymała ponad 2,5 miliarda dolarów pożyczek i kredytów; Tamże,
s. 267.
26
P. Kennedy, Mocarstwa Świata: Narodziny, Rozkwit, Upadek, Warszawa 1994, s. 296.
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wizji pokoju z poszanowaniem niepodległości, więc też świętej dla Amerykanów
wolności, ostatecznie przekreśliły wizję izolacjonistycznych Stanów Zjednoczonych, pomimo dalszych politycznych głosów o utrzymaniu neutralności i izolacji
pojawiających się w okresie międzywojennym27.
Nastroje społeczno-polityczne w okresie międzywojennym nie różniły się znacząco od tych poprzedzających wstąpienie USA do I wojny światowej, przy-najmniej w kontekście zaangażowania w konflikty europejskie. Ponadto prezydent
Franklin Delano Roosevelt w 1933 r. wzywał do rozbrojenia jako „klucza do rozwiązania napięć na świecie”28. Państwo, pomimo jej inicjacji, pozostawało jednak
poza Ligą Narodów, której sankcje traciły na znaczeniu dla państw adresatów tym
bardziej, im bliżej było roku 1939. Podjęcie ostatniego z aktów neutralności, permanentnej, przez Kongres 1 maja 1937 było kulminacją wysiłków izolacjonistycznych tego państwa. Jak wskazuje Wiesław Dobrzycki, po agresji Japonii w Chinach
w lipcu 1937 r. „Od tej pory można obserwować próby stopniowego odchodzenia
USA od polityki izolacjonizmu, która ostatecznie miała być przełamana w kilka lat
później, po wydaniu wojny państwom Osi”29.
Druga wojna światowa stanowiła więc moment kluczowy w zwrocie USA
w kierunku świata. Już w 1840 roku Alexis de Tocqueville, w swoim dziele
„O Demokracji w Ameryce” pisał o narodach podzielonych na dwa obozy, którym
przewodniczyłyby z jeden strony Stany Zjednoczone a z drugiej Rosja. Stało się to
faktem po drugiej wojnie światowej, której skutki stworzyły elementy świata geopolitycznego, trwającego do dzisiaj. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 roku dało złudną nadzieję zjednoczenia wszystkich narodów, ale nawet tam, w jej kluczowym organie - Radzie Bezpieczeństwa, kluczowy, niepomijalny głos otrzymały m.in. Rosja i Stany Zjednoczone, oraz przyszłe mocarstwo
- Chiny. Przyznanie im kompetencji w praktyce blokujących działanie tego organu
oznaczało, że faktycznie politykę międzynarodową kształtować będą inne byty: Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego - NATO (1949), z bezapelacyjnym
przywództwem Stanów Zjednoczonych (po 1945 r. udział światowego bogactwa
USA w stosunku do świata wzrósł do około 40%30) oraz Układ o Przyjaźni,
Współpracy i Pomocy Wzajemnej - Układ Warszawski (1955), wypełniony
nowopowstałymi republikami sowieckimi, państwami satelickimi, zdominowany
przez Związek Sowiecki. Co ważne, w jego skład nie weszły Komunistyczne Chiny,
W. Dobrzycki, Historia Stosunków Międzynarodowych…, s. 268.
Tamże, s. 509.
29
Tamże, s. 511.
30
P. Kennedy, Mocarstwa Świata…, s. 514.
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a relacje między nimi a pozostałymi państwami przynależącymi do bloku państw
Komunistycznych pogarszały się, aż do lat 60 XX wieku, po czym niemal zupełnie
zanikły, co bynajmniej nie oznaczało neutralności tych państw wobec siebie nawzajem31. Zimna Wojna pozostała nierozgrzana miedzy innymi na skutek obecności groźby wzajemnego zniszczenia się arsenałami nuklearnymi przez powyżej wymienione dominujące państwa. Dualizm międzynarodowy zadrżał, gdy w latach
80 począł upadać Wschodni Kolos. Granice NATO zostały przesunięte dalej na
wschód, niektóre z byłych krajów zdominowanych wcześniej przez ZSRR przeszły
po gruzach muru berlińskiego na zachód. W roku 2017 granica ta nadal przesuwa
się na zewnątrz (29 członkiem Sojuszu stała się Czarnogóra)32. Dominacja Stanów
Zjednoczonych stała się niezaprzeczalna.
PKB w dolarach per capita Stanów Zjednoczonych wyniosło w 1991 r. 24 177$, przy tym PKB Federacji Rosyjskiej 3,786$, Chin - 355$, Brazylii 2,476$, Indii - 316$, Republiki Południowej Afryki- 3,323$. W sumie PKB tych
państw wyniosło 10,256$]33. Osiągnięty został punkt, w którym dzięki potędze
USA od końca II Wojny Światowej członków NATO nie nawiedził żaden konflikt
zbrojny wewnątrz ich granic. Całe pokolenie ludzi przeżyło swoje życia bez doświadczania tragedii wojny. Pax Americana, z samej definicji, stanowiło pokój wynikający z obecności Ameryki. Przytłaczająco silna gospodarka obaliła Związek Sowiecki, a obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na każdym kontynencie ograniczała i ogranicza możliwość ingerencji militarnej w interesy USA. Były one hegemonem, jednak w przeciwieństwie do sytuacji po I wojnie światowej, gdzie Stany
również stanowiły już największą gospodarkę na świecie, nie obrały one drogi izolacjonizmu. Różne były też interesy mocarstw europejskich w stosunku do I Wojny
Światowej - wtedy wciąż toczyła się walka o dostęp do kluczowych surowców naturalnych, niezbędnych do samowystarczalności państw (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Rosja/Związek Sowiecki), najpierw wolnorynkowa, następnie zamieniona w konflikt zbrojny II Wojny Światowej. Po II Wojnie Światowej Ameryka,
w roli hegemona, gwarantowała, swobodny rozwój wolnego rynku, stawiając się
w roli policji międzynarodowej, jednak bezstronnej w zakresie udostępniania tego

H. Kissinger, O Chinach, Wołowiec 2014, s. 172-182.
Pierwszy szczyt NATO z udziałem Donalda Trumpa, [online] https://www.onet.pl/?utm_source=wia
domosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&pid=104d62ab0ea3-4f59-b309-76ac6d22aff1&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2 [dostęp
29. 10. 2017].
33
Per Capita GDP in US Dollars all countries for all years, [online] https://unstats.un.org/unsd/sna
ama/dnlList.asp [dostęp 29.10. 2017].
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rynku dla państw zachodnich - partykularne interesy państw Europy, nakierowane
wcześniej na zdobycie dostępu do powyżej wspomnianych surowców zostały stłumione przez wolny dostęp do rynku. Ponadto istotnym czynnikiem było powstanie
jednoczącego zachód przeciwnika - Związku Radzieckiego, który kwestionował
nowy porządek, jednak nie przerodził tego w otwartą walkę. Skupiony był z resztą,
zgodnie z komunistycznymi ideałami, na samowystarczalności państwa, a przy dużych dostępach do surowców na terenie własnych obszarów nie widział on konieczności wojny handlowej nie do zapewnienia własnego rozwoju. Rolę wolnego rynku
i dostępu do surowców w utrzymaniu światowego pokoju (czy to po kongresie
wiedeńskim, czy też po II wojnie światowej) podkreśla wielu autorów, w tym
w szczególności James MacDonald34. Umożliwiło to względną kontrolę Ameryki
nad pokojową sytuacją na zachodzie, której utrzymanie było w interesie większości
zachodnich państw. Należy przy tym zaznaczyć fenomenalną możliwość projekcji
siły, którą gwarantuje m.in. największa na świecie flota lotniskowców (obecnie: 12,
dla porównania, Chiny – 3)35, 36. W 1999 roku wydatki na zbrojenia krajów członkowskich NATO reprezentowały 64% wydatków światowych37. Lata 90 XX wieku
można więc uznać za moment szczytowy porządku międzynarodowego kształtowanego przez USA od 1945 roku, przynajmniej do dnia dzisiejszego.
Moment Kryzysu - objawy budzące wątpliwość co do słuszności
obranej drogi
Upływa rok 2017. Minęło przeszło 20 lat od upadku Związku Sowieckiego.
Element jednoznacznie spajający politykę zachodu odszedł w niebyt, chociaż daje
się odczuć próby podsycenia retoryki zimnowojennej, zarówno w postaci Rosyjskich ćwiczeń u granic NATO, jak też w rozszerzaniu się granic tegoż sojuszu
w kierunku wschodnim - akt, który nie może być jednoznacznie uznany za ofensywny (gdyż NATO jest sojuszem stricte obronnym), jednak z perspektywy Federacji Rosyjskiej takie posunięcia niebezpiecznie przybliżają jeszcze niedawnych
przeciwników do jej bram. Zmienia się nie tylko mapa sojuszy, ale również europejskich państw. Przykładem ostatniej zmiany jest fakt przejścia Krymu w 2014
34
J. MacDonald, When Globalization: Fails The Rise and Fall of Pax Americana, New York 2015,
s. 7-10.
35
Aircraft Carriers – CVN, [online] http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=4200&
tid=200&ct=4 [dostęp 29. 10. 2017].
36
C. Buckley, China, Sending a Signal, Launches a Home-Built Aircraft Carrier, [online] https://www.
nytimes.com/2017/04/25/world/asia/china-aircraft-carrier.html [dostęp: 31.10.2017].
37
J. K. Galbraith, J. Brauer, L. L. Webster, Economics of Peace and Security, Eolss Publishers 2009.
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roku pod kontrolę Rosji. Bez względu na ocenę tego posunięcia, był to bezprecedensowy manewr od czasu zakończenia II wojny światowej. Ukraina wszakże nie
była członkiem NATO i znajdowała się do tej pory w strefie wpływów rosyjskich,
więc trudno dopatrywać się tu oznaki słabości Stanów Zjednoczonych w ich braku
bezpośredniej zdecydowanej odpowiedzi (pomijając sankcje gospodarcze), jednakże zmieniło to mapę polityczną Europy w tym sensie, że jej nienaruszalność
przestała mieć moc obowiązującą w pewien sposób kończąc ten etap historii. Czy
podobnie zmienia się mapa świata?
Chiny - niedoceniane, zaskakujące
Uwagi wstępne
Chiny zmieniły się w sposób drastyczny od czasu inwazji dokonanej przez
Cesarstwo Japonii w XX wieku. Państwo o ponad 3000 letniej tradycji, stanowiące
swój własny mikrowszechświat, doświadczone przez Europejczyków podczas epoki
podbojów i kolonizacji, po II wojnie światowej podniosło znów swoje czoło. Pod
przywództwem Mao Zedonga, krytykowanego na zachodzie w szczególności
w okresie nieustającej rewolucji38 wstąpiły w nową epokę w swych dziejach. Otwarcie się Chin na zachód w szczególności za kadencji prez. Nixona, w dialogu prowadzonym m.in. przez dyplomatę chińskiego Zhou Enlai i przedstawiciela Ameryki Henrego Kissingera (najpierw zupełnie nieoficjalnie kanałami w Warszawie dziesiątki spotkań przedstawicieli niższego szczebla, czego kulminacją była słynna
dyplomacja ping-pongowa) oznaczało odwrócenie się w latach 70 XX wieku od
swojego komunistycznego, wydawałoby się, brata, Związku Sowieckiego39. Następnie przerywane różnymi zdarzeniami przywództwo objął Deng Xiaoping, zdecydowanie mniej niechętny zachodowi, któremu zachód odpowiadał z wzajemnością40. Zmienił on zarówno oblicze zewnętrzne i wewnętrzne tego wielkiego państwa. Odchodzono od kolektywizacji rolnictwa, cofano szkodliwe inne skutki „rewolucji kulturalnej”, takie jak likwidacja systemu szkolnictwa41. Wezwanie do
przyśpieszenia gospodarczego przyniosło zamierzone rezultaty. Jak wspomniano
w rozdziale poprzednim, PKB w dolarach na mieszkańca w roku 1991 wynosiło
355 $. Było to i tak niemal trzy razy więcej niż w okresie otwierania się na Zachód
w latach 70. Natomiast w roku 2015 PKB na mieszkańca wyniosło już
H. Kissinger, O Chinach …, s. 104.
Tamże, s. 270-280.
40
Tamże, s. 324-331, 350-358.
41
Tamże, s. 396.
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8,109 $ (!)42. W ciągu 24 lat nastąpił wzrost o ponad 7,500$ dolarów na osobę.
Należy przy tym zaznaczyć, że Chiny to kraj o populacji sięgającej 1,4 miliarda
ludzi (dane na rok 2015, dla porównania, Stany Zjednoczone: 321 milionów)43.
Różnica między Europą i Ameryką a Azją będzie się, rzecz jasna przy zachowaniu
obecnych warunków, pogłębiać, na korzyść Azji (w tym głównie Chin). Kwestie
populacji i gospodarki są ze sobą bezpośrednio sprzężone, stanowi więc to szczególną wytyczną co do trendów jakie kreują przyszłość relacji tych państw. Przy
wskaźniku urodzeń na poziomie 1,0 dla Azji, 0,1 dla Europy i 0,8 dla Ameryki
trudno przewidywać, żeby trend powyższy miał ulec odwróceniu. Przy kontynuacji
wzrostu ludności i PKB w niniejszym tempie istnieją szanse graniczące z pewnością, że Chiny staną się pierwszą gospodarką świata. Zakłóci to więc pozycję Ameryki jako hegemona, niezbędny element utrzymania status quo w zakresie porządku
międzynarodowego w obecnym kształcie.
BRICS, SCO
Jak zaznaczono powyżej, utrzymaniem Pax Americana w okresie Zimnej
Wojny zainteresowane były głównie państwa zachodnie. Na półkuli południowej
istniały jednak Indie, Brazylia i szereg państw mniejszych, nie biorących udziału
w rywalizacji wschodu z zachodem w sposób bezpośredni. Nie zostały one jednak
wymazane z historii. Wzrastająca potęga tych państw (na przykładzie populacji:
Indie - populacja ponad 1,2 miliarda, Brazylia - ponad 200 milionów, dane na rok
2015)44 i brak ścisłego powiązania z porządkiem międzynarodowym zachodnim
oznaczały, że mogą one rozpocząć poszukiwanie własnej drogi.
Jednym z przykładów takich zachowań jest ekonomiczne zgrupowanie państw
- BRICs (skrót pochodzący od pierwszych liter państw Brazylii, Rosji, Indii i Chin,
oraz Republiki Południowej Afryki, która to dołączyła w roku 2010). Jest to zgrupowanie czysto ekonomiczne, którego udział w globalnym PKB (z uwzględnieniem
parytetu siły nabywczej) już w roku 2001 stanowił ponad 20% światowego45.
W roku 2010 udział ten wzrósł do 25%, w szczególności dzięki wzrostowi gospodarczemu Chin i Indii, przy czym udział Stanów Zjednoczonych wynosił około
19,7%46.
Per Capita GDP … .
Population, Table 5: Estimates of mid-year population: 2006-2015, [online] https://unstats.un.org/
unsd/demographic/products/dyb/dyb2015.htm [dostęp: 30. 10. 2017].
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Jak zaznaczono wcześniej, PKB per capita w dolarach Stanów Zjednoczonych
w roku 1991 wyniosło 24,177$, przy czym suma PKB państw BRICs wynosiło
ledwie 10,256$. Zastosowanie tej samej metodologii dla roku 2015 daje bardziej
wstrząsający rezultat: PKB Stanów Zjednoczonych wynosi wprawdzie 56,054$,
jednak suma PKB państw BRICs wynosi już 33,267$ (Indie - 1,614$, Chiny 8,109$, Brazylia - 8,528$, Republika Południowej Afryki - 5,773$, Rosja 9,243$)47. Dystans znacząco się zmniejszył. Warto tu również zaznaczyć, ponownie, trendy populacji. Powyższe PKB należy bowiem zestawić z wielkością ludności
obecnej w powyższych państwach, przy czym dla USA jest to liczba przekraczająca
nieznacznie 320 milionów obywateli (przy wzroście populacji dla Ameryki Północnej rzędu 0,848), natomiast dla państw BRICs suma populacji wynosi blisko
3 miliardy (przy średnim wzroście populacji Azji i Ameryki Południowej rzędu
1,1). Przewaga państw BRICs w pozyskanych danych jest więc niezaprzeczalna.
Szerszej analizy wymaga jednak przełożenie tych danych na rzeczywistą siłę gospodarczą tego związku, perspektywa rozwoju poruszonych państw oraz ewentualne
skutki kryzysów gospodarczo-politycznych na utrzymanie się skutecznych więzów
handlowych między nimi. Niemniej jednak, jest to jeden z najważniejszych systemów mających szansę na rywalizację z porządkiem międzynarodowym wytyczonym przez politykę Stanów Zjednoczonych.
Podobne założenia przyświecają innej, mniej eksponowanej medialnie organizacji - Szanghajskiej Organizacji Współpracy (Shanghai Cooperation Organisation - SCO), której organy sformowały się w 2004 roku. Jest ona „wzrastającą
organizacją regionalną w post-sowieckiej Azji Centralnej, która stała się istotną częścią zarówno Rosyjskiej jak i Chińskiej strategii regionalnej wobec Azji Centralnej,
oraz dla bezpieczeństwa i polityk ekonomicznych Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu”49. Wspólna polityka dwóch mocarstw wobec rejonu Azji
Centralnej, skupiającego ponad połowę populacji świata, samo w sobie stanowi
wyraz potęgi, która może wywierać wpływ na geopolityczne perspektywy zmian
w układzie sił na świecie. Stanowi to kolejny objaw tworzącej się przeciwwagi dla
systemu międzynarodowego opartego o hegemonię Stanów Zjednoczonych. Stanowi to też przykład zmiany strategii Rosji wobec części świata, która stanowiła
Per Capita GDP … .
World Summary, table 3: Population by sex, annual rate of population increase, surface area and density, [online] https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2015.htm [dostęp 30. 10.
2017].
49
S. Aris, Eurasian Regionalism - The Shanghai Cooperation Organisation, Critical Studies of the AsiaPacific, New York 2011, s. 1.
47
48

185

Konstanty Kuryłowicz

integralny element Związku Sowieckiego jeszcze 30 lat temu, poprzez przejście od
dominacji do współpracy z byłymi republikami50. Krajami członkowskimi SCO są
bowiem Rosja, Kazachstan, Chiny, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan. Istnieje
szeroka kategoryzacja podmiotów współpracujących z SCO, której wyraz dają Państwa Obserwatorzy - Indie, Pakistan, Iran, Mongolia, oraz Partnerzy Dialogu Białoruś i Sri Lanka. Agenda SCO obejmuje aspekty obrony, ekonomii, kultury
i współpracy humanitarnej między państwami-członkami51. Rozwój SCO należy
obserwować jeszcze bardziej uważnie niż ma to miejsce przy BRICs, gdyż pomimo
globalizacji, potencjał rozwoju państw sąsiedzkich może okazać się bardziej znaczący, niż współpraca państw rozsianych po wielu kontynentach. Należy brać tez
pod uwagę komplementarny wpływ obu tych organizacji na politykę międzynarodową.
Przed rozpoczęciem rozważań nad aspektami militarnymi sytuacji USA należy
też zaznaczyć, że dług publiczny Stanów Zjednoczonych na rok fiskalny 2017 według danych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych wynosi 14,7 (lub aż
20, w zależności od przyjętego kryterium) trylionów dolarów amerykańskich52.
Jednym z największych wierzycieli są natomiast Chiny, przy czym ocena tego zjawiska w kategoriach ryzyka dla bezpieczeństwa USA jest różna53. Nie należy przy
tym zapominać, że siły militarne Stanów Zjednoczonych na tym etapie przekraczają jeszcze potencjał zbrojny Chin, a po ostatnich dwóch wojnach światowych,
jak podkreślano wcześniej, Stany Zjednoczone stawały w dogodniejszej pozycji niż
przed nimi. Rozważanie, czy wykorzystanie przewagi militarnej przez Stany Zjednoczone, w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa gospodarczego i powstrzymania
w tej sferze rywali, jest wariantem prawdopodobnym, należy jednak pozostawić
analizie w bardziej rozbudowanej formie, przy czym alternatywę taką należy wyraźnie podkreślić już w tym miejscu.
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Aspekt Militarny
Chińskie mocarstwo od czasu pierwszego kroku w kierunku nowego jutra po
1945 roku, aż do słów chińskiego polityka Zhenga Bijiana określały się, w kontraście do pozostałych wielkich potęg, w następujący sposób: „Chiny nie pójdą drogą,
która doprowadziła Niemcy do I wojny światowej, ani tą, która doprowadziła
Niemcy i Japonię do II wojny światowej, kiedy kraje te brutalnie rabowały zasoby
i dążyły do hegemonii. Chiny nie pójdą też w ślady wielkich mocarstw walczących
o globalną dominację podczas zimnej wojny” 54. Wyraźnie podkreślały brak intencji militarnych w swoich dążeniach, pomimo starć m.in. z Indiami, czy wydarzeń
dotyczących Tajwanu. Nie powstrzymało to jednak Chin w modernizacji swojej
armii, rozpoczęcia budowy floty lotniskowców oraz ekspansji na terenie Morza
Chińskiego, bogatego w zasoby naturalne rozsiane na jego dnie - chociażby przez
budowę pasa sztucznych wysp - które staje się coraz bardziej otwartym miejscem
starć Stanów Zjednoczonych i Chin. Staje się to o tyle dotkliwe w kontekście strategicznym Stanów Zjednoczonych, ze względu na to, że ich interesy rozsiane są po
całym globie. Od Bliskiego Wschodu, przez Europę, Azję i w szczególności rejon
Japonii oraz państw rozsianych po mniejszych wyspach, wszędzie tam Stany Zjednoczone mają interesy, czy to gospodarcze czy też polityczne. Mają również zobowiązania (by wymienić kilka: NATO, ANZUS, Korea, Japonia, Izrael). Interwencjonizm militarny w zakątkach świata oddzielonych oceanami i kontynentami (na
przykład jednoczesne operacje militarne i obecność wojsk i floty w Korei i na Bliskim Wschodzie) stanowi strategiczne i gospodarcze wyzwanie. Samo utrzymanie
kontroli nad Pacyfikiem, w obliczu wschodzącego giganta Chin stanowi problem,
z którym Stany zjednoczone muszą radzić sobie właściwie w osamotnieniu, pomimo traktatów z Japonią, Koreą i Filipinami oraz Australią i Nową Zelandią, gdyż
potencjał wojskowy wymienionych państw jest nieporównywalny z głównymi graczami. Przed bezpośrednim porównaniem z sytuacją globalnego imperium Wielkiej Brytanii w końcu wieku XIX powstrzymuje głównie obecność nowego elementu - broni jądrowej, posiadanej przez konkurujące mocarstwa. Natomiast przy
rozstrzyganiu potencjalnego konfliktu konwencjonalnego na wszystkich płaszczyznach, w których Stany Zjednoczone mają strategiczne interesy, sytuacja wydaje
się już znana z historii, przy czym zagrożony nie byłby sam kontynent amerykański,
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lecz interesy USA w różnych zakątkach świata, ze względu na trudność w reakcji
na wszystkie z potencjalnych problemów55.
Sytuację Stanów Zjednoczonych dodatkowo komplikuje fakt odwrócenia
strategii Europy Zachodniej w stosunku do nich. Stało się to szczególnie widoczne
od czasu wyborów prezydenckich w roku 2016, w których zwycięzcą okazał się
Donald Trump. Zmiany w relacjach głównych graczy kontynentu europejskiego
(Niemiec, Francji) z USA wzmocniły obecność głosów o konieczności stworzenia
wspólnej Armii Europejskiej, w założeniu pod kontrolą państw członkowskich UE
poprzez jej organy56. Unia Europejska, czy tez jej poprzednik EWG, stanowiła
partnera ale też gospodarczego rywala Stanów Zjednoczonych57. W obliczu utraty
wspólnego przeciwnika dla obu stron (Związku Sowieckiego), perspektywa zmiany
strategii przez Europę może być możliwa, jeżeli najbogatsze państwa UE uznają,
że jest to korzystne dla ich interesu. Odejście od hegemonii USA, o której nie mówi
się głośno, ale akceptuje jej obecność, pod warunkiem ochrony krajów NATO parasolem nuklearnym USA, stanowiłoby powrót do wielopodmiotowej polityki
międzynarodowej i można powiedzieć, że oznaczałoby to częściowy powrót do sytuacji z przed wojen światowych, który to wniosek jest zgodny z tezami niektórych
autorów o stabilizacji poprzez dostęp do surowców i hegemonię USA. Tworzenie
systemów obronnych alternatywnych do NATO, przez kraje członkowskie tego
sojuszu, należy obserwować ze szczególną uwagą w kontekście rozkładu sił oraz
oceny faktycznej zdolności USA do realizacji zobowiązań obronnych, gdyż nie wykluczając jej, należy jednak stwierdzić, że jest ona niższa niż po drugiej wojnie światowej i trudno stwierdzić, czy ma tendencję wzrostową58. Ma to szczególne znaczenie dla krajów Europy Środkowej, w tym dla Polski, jednak analiza wpływu takich
ruchów na bezpieczeństwo tej części świata, jak również dokładna analiza samego
zjawiska wykracza znacząco poza ramy niniejszego opracowania.
Zakończenie
Problematyka zjawiska Pax Americana i szerzej, równowagi w porządku międzynarodowym, jest niezwykle złożona. Omówienie jej wymaga wiedzy z wielu
dziedzin, od znajomości militariów, przez historię sięgającą wielu okresów, do eko-
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nomii, gospodarki i polityki - zarówno poszczególnych państw jak i międzynarodowej. Próba Autora skupiona na zwrócenia uwagi na najważniejsze aspekty tego
zagadnienia miała dać temu wyraz. Ważniejszy był też inny cel, podkreślenia potencjalnych zagrożeń dla utrzymania się obecnej sytuacji w relacjach międzynarodowych. Należy podkreślać znaczenie czynników takich jak dzietność społeczeństwa, relacje międzypaństwowe, stan gospodarki państw i świata, ambicje przywódców państw i ich narodów (zarówno historyczne jak i współczesne), równowaga
militarna. Analiza każdego z nich jest jednak materiałem na odrębne prace i powinna stać się ich przedmiotem. Państwa XXI wieku są bogatsze o historię i doświadczenia, przez co możliwe jest uniknięcie błędów dokonanych przez upadłe
Imperia przeszłości. Są przebudzone ze snu o nienaruszalności zastanego porządku.
Czy Pax Americana upadnie jak Pax Romana? Czy po systemie, który na nowo
stworzył świat jaki znamy, pozostaną jedynie elementy, które ukształtują nowe cywilizacje w sposób, o którym przyszli badacze będą mogli powiedzieć, że „niemal
na każdym kroku można spotkać ślady wspólnej amerykańskiej przeszłości”? Zadajmy i odpowiedzmy na te pytania zanim spotka nas przyszłość.
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Summary

Pax Americana – future or past?
After more than 72 years have passed since the greatest conflict in the history
of mankind, the balance of the world trembles again. The Author tries to point
out the most important aspects of the notion which defines the international order
of today’s world - the Pax Americana - by revealing the elements of the historical
context, both in the ancient and modern era. However, the main goal of the work
is an attempt to point out the potential causes which can raze the aforementioned
balance, which may include the undeniable rise of the importance of China on the
arena of international politics, the emergence of organizations competing aganist
the established international order, or the demographical and economical changes.
At last the work leads to the emphasis on the volatility of the international state of
affairs, which in turn, leads to the final questions: is the Pax Americana marching
towards the end? What causes shall decide if the end finally arrives? And where can
we search for the similar patterns in the history? The complexity of the modern
world, unfortunately, does not allow for simple answers backed up by in depth
analysis in this short work, however it is possible to indicate the necessary directions of future research.
Keywords: Pax Americana, Pax Romana, BRICs, SCO, China’s Rebirth.

191

Część III
Wybrane problemy
amerykańskiej myśli
politycznej i prawnej
Part III
Selected Problems
of American Political
and Legal Thought

193

Łukasz Bartosik
The Catholic University of America
Columbus School of Law

Dignity as autonomy –
conceptual framework of human dignity
as an attribute of an individual
in the American
libertarian philosophy of law

Introduction
Contemporary legal, political and philosophical discourse has become increasingly preoccupied with the notion of human dignity. Even though references
to dignity can be found as early as in the ancient times and tended to continuously
appear throughout scholarly annals until today, the dispute around the concept
remains to be unsettled. In fact, it has come to be used in so many different and
oftentimes contradictory ways, that to a layman the term could mean at the very
most a clichéd formula used to denote a purportedly universal and self-explanatory
human value, which can not be, however, elucidated based on objective criteria.
Paradoxically, because the notion of the right to dignity is accepted so widely and
manifested as an underlying foundation in a number of major international conventions and domestic constitutions, it poses a multitude of serious problems
which corollaries are very far-reaching.
The purpose of this article is to illustrate that putting an end to a struggle with
the search for a well-grounded, legally applicable and objectively confined definition of dignity can be logically coherent as long as when its characterization
is levied from the American libertarian philosophy of law, especially that of Murray
Rothbard, which stresses the prominence of personal autonomy. In this approach,
reconciliation of the idea of dignity with the natural rights – such as the right to
self-ownership, property and liberty – is not detrimental to their substance. Quite
the opposite, as libertarian commentators argue, dignity is then agreed to be merely
195

Łukasz Bartosik

a moral principle underpinning and reinforcing these rights and – maybe most
importantly – not a separate right per se.
The common concept of dignity
It is evident now that the right to dignity – so dramatically espoused in such
acts of the international human rights law as the Universal Declaration of Human
Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the UN Convention on
the Rights of the Child – is regarded to be an “inherent human value from which
all other rights derive” and the “foundation of freedom, justice and peace in the
world”1. The historical context of when these words were formulated, namely after
the II World War, as a reaction against the atrocities of the totalitarian regimes of
the 20th century, leaves commentators without any doubt that dignity needs to be
underscored as a linchpin of all righteous systems of law. But most of the common
observers during those times would not have objected that genocide involving gassing people in the concentration camps, torturing and maiming noncombatants or
using weapons to target innocent civilians were indeed blatant deprivations of humans’ dignity. Nonetheless, even this negative way of defining dignity would be
still highly insufficient, insofar as all of those inhuman brutalities of the war were,
in essence, violations of people’s rights to life, property and liberty.
I acknowledge the generally followed notion that dignity is a deeper metaphysical concept which transcends and exists independently from all the other rights of
an individual. However, this would mean that, for example, the prisoners of concentration camps who did not have any rights or liberties whatsoever – besides
those “rights” that where necessary to keep them an alive part of the workforce,
such as the “property right” to their measly attire – had a more or less pronounced
dignity (not to mention the “right to dignity”). But a hypothetical, retroactive denial of this “dignity” simply does not make any difference – they would have been
in the same exact position as without it. In other words, by being deprived of those

C. O’Mahonyn, There is no such a thing as a right to dignity, International Journal of Constitutional
Law 2012, 10(2), p. 552; Cf. Universal Declaration of Human Rights, [online] http://www.un.
org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf (access: 10.10.2017); The International Covenant
on Civil and Political Rights [online], https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/
volume-999-i-14668-english.pdf (access: 10.10.2017); The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, [online] https://treaties.un.org/doc/Treaties/1976/01/19760103%200957%20PM/Ch_IV_03.pdf (access: 10.10.2017); The UN Convention on the Rights of the Child,
[online] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (access: 10.10.2017).
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rudimentary individual rights, they were at the same time stripped of dignity. Furthermore, this observation implies that dignity has no descriptive value and can be
used only, at the very best, as a hortatory component within the normative debate
over individual rights.
The trouble with the term “dignity”, therefore, lies in its relative looseness
and vagueness. We can agree at which point the margin of dignity has been crossed,
but we do so purely intuitively, actually thinking of concrete and measureable deprivations of aforementioned rights2. These characteristics are amplified even more
by incessantly changing interpretations of judges, politicians and academics, who
do not cease to apply the concept of dignity on a variety of different grounds,
oftentimes being antithetical to individual rights, which dignity is supposed to
buttress. How does it happen that if dignity is such a fundamental concept, there
is so little consensus as to what it factually stands for? In other words, what does it
mean to have dignity? What treatment of an individual, in relation to the state and
other members of the society, does it presuppose? What is the logical relation between dignity and individual rights?
First, it needs to be underlined that dignity is a strictly moral concept which
until the 20th century has not been expressed within the legal sphere. The most
popularized idea of dignity – and at the same time the one that prevails over the
entirety of discourse on human rights law – is that of Immanuel Kant, resting on
his notion of the categorical imperative. What allegedly constitutes the benchmark
for dignity is the Second Formulation of Kantian ethics: “act in such a way that
you treat humanity, whether in your own person or in the person of any other,
never merely as a means to an end, but always at the same time as an end”3. According to Kant, this provision, universally applied to all human relations – between the state and the individuals, as well as individuals between themselves
– should be considered a reliable guarantor of human dignity without any exceptions. As Kant further posited, individuals ought never to be treated instrumentally
because every man regarded as a person (not “means to an end”, but solely as an
2
My personal experience shows that while the right to life, property and liberty are defined by laymen
similarly and relatively accurately, attempts to describe what dignity is, are far less unequivocal. Recollected examples of such intellectual endeavors present as follows: (1) “dignity means that a person
should not be sentenced to death penalty”; (2) “when a person is treated with dignity it means he
is treated like a human”; (3) “dignity translates into not eating from the trash”; (4) “dignity is being
rich, yet helping others”; (5) “I don’t feel like dignity is congenital, it is earned”. This largely anecdotal evidence serves a very important purpose, indicating that the idea of “dignity” is purely subjective and still very poorly understood.
3
Cf. I. Kant, Groundwork for the Metaphysics of Morals, New Haven & London 2002, pp. 46-47.
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“end”) possesses a dignity – an absolute inner worth – by which he exacts respect
for himself from the state and all other rational beings in the world4.
Yet, Kant's teachings, reportedly glorifying and accepting of free will, are in
reality deaf to its choices and contemptuous of individual rights5. For instance, the
categorical imperative, since it unconditionally condemns lying, mandates telling
a murderer the location of his prey6. The same categorical imperative prohibits
laziness, because it is deemed disrespectful to humanity not to cultivate one’s talents7. Likewise, Kant consequentially despised suicide, by stating: “he [who] disposes of himself, he treats his value as that of a beast. He who so behaves, who has
no respect for human behavior, makes a thing of himself”8. Nonetheless, in all
these exemplifications, actions of their subjects are sheer manifestations of their
unrestrained choices led by reason and, arguably, exercised through free will.
Moreover, while actions mentioned in the two latter examples are not in any manner violable or detrimental to individual rights of others – their life, property or
liberty, and therefore their dignity – misleading a murderer seeking his victim can
be factually acknowledged as their safeguarding.
Libertarianism presupposes a vastly different view on what conduct could be
deemed as dignified and conversely – what actions constitute an infringement of
human dignity. Morality, in a libertarian perspective, divides into two distinct categories which affect the whole discourse on human rights: (1) political morality
and (2) personal morality. Importantly, they ought to be definitely separated, as
their philosophical implications are notably consequential within the legal sphere
of dignity:


political morality pertains to all these ethical predilections which we hold in
expectancy to be a common standard of conduct for all people, and approve
to be enforced by the state through force (such as the condemnation of murder, rape, theft, etc.);

R. D. Glensy, The Right to Dignity, Columbia Human Rights Review 2011, 43(1), p. 76.
Despite certain similarities, self-ownership – as a foundation of all individual rights within the
American libertarian thought – and Kant’s teachings on dignity are conceptually incompatible. See
F. Schwember, Self-ownership, Libertarian Rights and Kantian Autonomy: Does Robert Nozick’s Anarchy, State and Utopia have a Kantian Foundation?, Pensamiento 2015, 71(268), pp. 909-930.
An opposite view is also espoused; Cf. G. Babcock, A. R. Powell, Arguments for Liberty, Washington
D.C. 2016, pp. 87-122.
6
I. Kant, On a Supposed Right to Tell Lies from Benevolent Motives, in: Critique of Practical Reason
and Other Writings in Moral Philosophy, Chicago 1949, pp. 346-350.
7
Cf. idem, Groundwork for the Metaphysics of Morals…, p. 17, 39-40, 48.
8
Ibidem, pp. 41, 47, 168, 172.
4
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personal morality, on the other hand, is also comprised of our ethical views on
what is right and wrong – and what should become a generally accepted conduct – yet in regards to which we oppose the use of force as imposed by the
state (such as decrial of adultery, lying, prostitution, etc.)9.
It is apparent, then, that the conceptual problem of dignity can be properly explicated only when it is rested upon the axis of political morality, thus in the relation
between the state and the individual. Otherwise, we would have to accept a notion
that human dignity is a highly subjective and fluid feeling, and therefore does not
deserve, or is ineligible of, protection of the state. In critique of the theories of
Kant, who seemingly have not drawn much proper attention to the fundamental
distinction of morality, his avid opponent, Arthur Schopenhauer, well illustrates
this point by stating that:
[T]he weightless nature of the expression human dignity, once uttered,
has become the shibboleth of all perplexed and empty headed moralists, because
behind that imposing formula they concealed their lack of any basis at all
which was possessed of an intelligible meaning10.
To put it another way, why, and how would a state defend something that is
only a product of variable intellectual orientations? As Schopenhauer further asserts, “[f]rom this perspective dignity is indeed a feeling – but law is a discipline of
reason, and the problem with feelings is that no one can argue against them”11.
To have dignity cannot simply mean enjoying protection over some unidentified
feelings or any other values, stemming from poorly justified theorems such as the
categorical imperative.
The concept of dignity in the American libertarian philosophy of law
Objective application of intangible, abstract ideas or feelings such as “love”,
"beauty", "honesty", “friendship” or “honor” is non-viable within the framework
of law. Therefore, dignity – in order to have any logical relevance and coherent
9
The division between political and personal morality has been already known by the ancient philosophers such as Aristotle. At that time, however, political and personal life were interrelated and
the sphere of personal autonomy of free men was significantly limited. Cf. A. R. Luño, Personal Ethics
and Political Ethics [online], http://www.eticaepolitica.net/eticapolitica/PoliticalEthics.pdf (access
29.08.2017).
10
R. D. Glensy, The Right to Dignity…, p. 139.
11
Ibidem.
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applicability within the legal sphere – has to be expressed on the grounds of three
main libertarian principles, underlying all natural rights of an individual: (1) the
principle of self-ownership, (2) the principle of property rights, and (3) the principle of non-aggression:


the principle of self-ownership underlines the rudimentary fact that everybody
is primarily an owner of himself and the ultimate possessor of his life. According to the father of contemporary American libertarianism, Murray Rothbard:
“[t]he right to self-ownership asserts the absolute right of each man, by virtue
of his (or her) being a human being, to “own” his or her own body; that is, to
control that body free of coercive interference. Since each individual must
think, learn, value, and choose his or her ends and means in order to survive
and flourish, the right to self-ownership gives man the right to perform these
vital activities without being hampered and restricted by coercive molestation”12;



the right to property, the second cornerstone of all natural rights, is a natural
inference of self-ownership, along with its natural extension expressed in the
right to life. “If a man has the right to self-ownership, to the control of his life,
then in the real world he must also have the right to sustain his life by grappling with and transforming resources; he must be able to own the ground and
the resources on which he stands and which he must use. In short, to sustain
his “human right”—or his property rights in his own person—he must also
have the property right in the material world, in the objects which he produces”13. Therefore, property rights are essentially human rights;



the principle of non-aggression – a logical corollary of the right to property
and the principle of self-ownership – is based upon a tenet that survival and
evolvement of a person is feasible only in absence of coercion and force. Thus,
another axiom upon which the entire libertarian doctrine rests, states that “no
man or group of men may aggress against the person or property of anyone
else”14, otherwise than in self-defense. Aggression, as Rothbard claims, “is defined as the initiation of the use or threat of physical violence against the person or property of anyone else. Aggression is therefore synonymous with invasion”15.

M. N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (Second Edition), Auburn 2006,
pp. 33-34.
13
Ibidem, p. 52.
14
Ibidem, p. 27.
15
Ibidem.
12
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Even though Rothbard himself, as an anarchocapitalist, opposed any form of government, the substance of liberty and personal autonomy – as a conjunction
of those three main principles – can be summarized through a negative definition
prescribing its limits also within a traditional state of law: an individual, as the
owner of himself, can do what he or she thinks and wants, with whatever he deems
appropriate, as far as it does not violate the rights of others16. Accordingly, this
golden rule of libertarianism also serves as a particular recipe for dignity within the
framework of legal philosophy pronouncing the need of existence of the state. On
a meta-rights level, to have dignity means to be a subject of self-evident, inalienable, natural rights, and being able to unrestrainedly exercise them. As long as one
does so peacefully, or contracts with consent of others, he may remain free from
any government interference; every state interference which deviates from securing
the natural rights of an individual by invading into his sphere of autonomy is illegitimate and therefore infracts human dignity. Thus, dignity, by its sole nature, is
inherently interrelated with natural rights of every individual. Those rights are at
the same time interdependent on themselves – undermining the salience of a one
particular right undermines all the remaining ones. Without rooting in the quintessential libertarian principles, “dignity” is merely an empty term, which can be
manipulatively used by judges, legislators – and at the worst autocrats – to suit
their interim political needs. To put it simply, lack of deference towards self-ownership and respective autonomous rights of the individual – exhibited through
force, either by the state or other individuals – equals to a blatant violation of
human dignity. It transpires, then, that dignity is safeguarded only by negative
rights17, not positive rights. There are no grounds, based on the foundational precepts of dignity embedded in the natural rights theory, to expect any particular
treatment or services from the state (food, housing, education, healthcare, etc.),
other than to ensure individual freedom from coercion and aggression18. In an absolute comprehending of this notion, an individual cannot have any positive rights,
as that would constitute an infringement of others’ property rights, their autonomy
and ipso facto a violation of the non-aggression principle.

This creed, in a variety of forms, has been vocally espoused by a multitude of classical liberal
thinkers of the Enlightenment – John Locke, Thomas Jefferson, John Stuart Mill, and others – who
have largely influenced the libertarian philosophy of law. Its prior formulations can be traced back
as far as to the antiquity.
17
Cf. J. Jordan, Why Negative Rights Only?, The Southern Journal of Philosophy 1991, 29(2),
pp. 245-255.
18
R. Nozick, State, Anarchy, and Utopia, Basic Books Publishers, New York 1974, pp. 26-27.
16
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The common, non-libertarian idea of dignity presupposes that “other human
rights can be suspended in a state of emergency or limited in terms of law of general
application”19. Consider, however, the consequences of denying each man’s selfownership and the right to autonomously exert control over his person and property. It would mean that either (1) a certain group of people may own another
group or that (2) everybody has an (equal) share of ownership of everybody else20.
In result, man would be subjected either to slavery or communism21, respectively.
In the first scenario, as history has repeatedly proved, a man is denied human rights
a priori, he is stolen from himself, and as a matter of fact he turns into nothing more
than an object subordinated to his master22. In the second scenario, far more complex and treacherous, if not absurd, a man becomes owned by all other people,
which prohibits him from any action without an approval or command of everybody else who owns him; as it is physically impossible to keep such a system in
place, control and ownership of others would devolve upon a specialized group of
people – a ruling class. In practice, as Rothbard asserts, “any attempt at communist
rule will automatically become class rule, and we would be back at our first alternative”23 – slavery.
Moreover, as everybody, through owning himself, is an owner of his mind,
his thoughts and ideas – which for this reason he should have the right to uninhibitedly express – denying man’s ownership of himself would also contravene his
freedom of conscience and free will, and therefore his intrinsic human dignity.
Dignity pronounced as a separate positive right, “the right to dignity” – bypassing
or even destructing the crucial right to private property, including the property
right to one’s own body – is abstract, impossible to guarantee, and potentially abusive. “The basic flaw in the liberal [social-democratic] separation of human rights
and property rights”, as Rothbard claims, “is that people are treated as ethereal
abstractions”24, while indeed there are no other natural human rights than autonomous property rights. Referring to the example of freedom of conscience and
expression, we can observe that problem of “speech contrary to human dignity”
Human Dignity Definition, [in:] Duhaime’s Law Dictionary, [online] http://www.duhaime.org/
LegalDictionary/H/HumanDignity.aspx (access 26.08.2017).
20
M. N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (Second Edition), Ludwig von
Mises Institute, Auburn 2006, p. 27.
21
Ibidem.
22
Cf. section 2 of this article. A situation of a prisoner of a concentration camp during the II World
War equaled to that of a slave. Despite having his miserable minimum of physical existence guaranteed, he was not able to enjoy his negative rights – including the right to self-ownership.
23
Ibidem, p. 35.
24
Ibidem, p. 52.
19
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does not arise when we treat property rights with sufficient respect. Rothbard further illustrates this point:
In short, a person does not have a "right to freedom of speech"; what he
does have is the right to hire a hall and address the people who enter the premises. He does not have a "right to freedom of the press"; what he does have is
the right to write or publish a pamphlet, and to sell that pamphlet to those who
are willing to buy it (or to give it away to those who are willing to accept it).
Thus, what he has in each of these cases is property rights, including the right
of free contract and transfer which form a part of such rights of ownership.
There is no extra "right of free speech" or free press beyond the property rights
that a person may have in any given case25.
Thus, based on this proprietary premise, what poses an incursion of dignity
is denying the liberty to unrestrainedly exercise property rights by an individual,
which in turn inhibits his “civil rights”, such as freedom of speech, freedom of
assembly or freedom of the press26. Dignified treatment of an individual by the
state, then, is that which respects his personal autonomy stemming from natural
rights and basic legal principles. In addition, because they are innate and absolute,
hence a legitimate, morally justified state has the obligation to treat all individuals
equally under the law, irrespective of their race, gender, religion, sexual orientation, etc.
Conclusion
The libertarian approach to the concept of dignity introduced in this article
shows the vagueness and looseness associated with the common, post-war understanding of the term which roots can be traced to the moral theories of Immanuel
Kant. From a libertarian perspective, improper comprehension of the idea of human dignity, and its inapt usage and application as a subjectively full-blown “right
to dignity”, causes a number of major disruptions within the legal sphere, by leading to corollaries which are not only logically inconsistent but also antithetical to
values embodied in the natural rights of every individual derived from his mere

M. N. Rothbard, Ethics of Liberty, New York & London 1998, pp. 113-114.
Accordingly, the remaining examples of “classical” civil rights follow this mode of reasoning which
encompasses both negative liberties (freedom from coercive interference) and positive liberties (freedom to act upon one’s will until he violates the rights of others).
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existence. Every form of collectivism – whether on the left or right of the political
spectrum – which to a bigger or lesser degree denies individuals’ self-ownership of
their body and property, is an antithesis to human dignity as it constrains their free
choices, impoverishes their reason and curtails their free will. Dignity, conceptually
isolated from fundamental individual rights, is a strictly subjective notion, a particular kind of an internal feeling, and therefore should be treated as a solely psychological category. Only in conjunction with the right to life, property and liberty, which endow the individual with the right to make his own, autonomous
decisions, his dignity can be preserved. Consequently, when the individual rights
are diminished – or at the worst entirely hindered – and the individual loses the
right to self-determination, so his dignity is taken away. Replacing a spontaneous,
natural-rights based order with collectivist, authoritarian rule is the highest offense
against human dignity – it assumes that people are not allowed to make their own
choices and take responsibility for their outcomes, and further weakens the ability
to respect their own selves.
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Podsumowanie

Godność jako autonomia –
zarys koncepcji godności ludzkiej
jako przymiotu jednostki
w filozofii prawa amerykańskiego
libertarianizmu
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie libertariańskiej koncepcji
ludzkiej godności, dopatrującej się jedynego jej źródła w autonomii każdej jednostki. W początkowej części artykułu podejmuje się Autor rozważań na temat
powszechnej, kantowskiej koncepcji godności i obrazuje jej istotne wady, prowadzące nierzadko do niespójnego oraz subiektywnego jej zastosowania w ramach
ogólnie pojętego prawa pozytywnego. Opierając się w dużej mierze na dorobku
myśli Murraya Rothbarda, Autor przedstawia następnie pogląd że powszechne pojmowanie godności jako „prawa do godnego traktowania” pozostaje częstokroć
w opozycji do praw jednostki opartych na obiektywnych, prawnonaturalnych kryteriach wywodzonych z libertariańskiej filozofii prawa. W końcowej części artykułu, dalej podążając za libertariańskim rozumowaniem, Autor argumentuje dlaczego koncepcja godności pogodzona może być z prawami naturalnymi w sferze
prawnej tylko wtedy, gdy jej istnienie uznane zostanie za immanentnie zakorzenione w fundamentalnych prawach w pełni autonomicznej jednostki, jakimi są
prawo do samoposiadania, własności oraz czynienia lub zaniechania według własnej, niezależnej woli.
Słowa kluczowe: godność, autonomia, libertarianizm, filozofia prawa, prawa naturalne
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Alternatywna prawica –
prawo do hejtowania?

Wstęp
Ruchy radykalnej prawicy często budzą kontrowersje. Nie tylko media i politycy, ale również, niestety, środowisko naukowe, bardzo łatwo wydaje wyroki, używając prostych, często wytartych już, etykiet. Niniejszy artykuł poświęcony jest
środowisku politycznemu, które – jak rzadko które – zdaniem Autora niniejszego
tekstu pada ofiarą zbyt łatwo wydanych sądów.
O alternatywnej prawicy (alternative right lub, w formie skróconej, alt-right)
głośno zrobiło się podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku, kiedy to w Internecie grupy anonimowych radykałów wspierały kandydaturę Donalda Trumpa
prowadząc kampanię, którą same określiły mianem The Great Meme War1.
Wkrótce potem jeden z liderów środowiska, Richard Spencer, podczas swojego
wystąpienia poświęconego zwycięstwu republikańskiego kandydata, użył sformułowania „hail Trump, hail our people, hail Victory!”, które odczytano jako nawiązanie do pozdrowienia z czasów III Rzeszy. W Polsce o alt-right zaczęto szerzej mówić
przy okazji słynnego już marszu Unite the Right w Charlotesville, który zakończył
się zamieszkami oraz śmiertelnym potrąceniem lewicowej aktywistki przez samochód którym kierował zwolennik prawicy. Nawet wtedy jednak większość polskich
mediów używała, przede wszystkim, takich sformułowań jak „biali nacjonaliści”

The Great Meme War, [online] https://encyclopediadramatica.rs/The_Great_Meme_War [dostęp:
31.10.2017].

1

207

Michał Szymański

czy „biali supremacjoniści”2. Do pewnego stopnia sformułowanie to było prawdziwe – w Charlotesville maszerowali zwolennicy wielu środowisk, np. neonazistowskiej organizacji National Socialist Movement (NSM) czy tożsamościowej Traditionalist Workers Party, Identity Evropa (sic!) czy odwołującej się do tradycji Południa League of the South3, są to jednak sformułowania, które nie dość czytelnie
opisują poglądy polityczne amerykańskich ugrupowań radykalnej prawicy, w szczególności zaś, nie pozwalają na wyznaczenie pewnej granicy, jaka istnieje pomiędzy
istniejącymi od lat ugrupowaniami narodowo-socjalistycznymi czy rasistowskimi,
a nowopowstającymi ruchami (meta) politycznymi.
Chwila, w której niniejszy tekst powstaje, jest dla badacza niniejszej tematyki
bardzo ciekawa, gdyż właśnie w tym momencie o alternatywnej prawicy pierwszy
raz mówią polskie media. Kongres Narodowo-Społeczny, wywodząca się z Poznania inicjatywa polskich narodowców4, organizuje 10 listopada 2017 roku konferencję „Europe of future - Europa Przyszłości”, na którą zaproszony został, między
innymi, Richard Spencer. Spowodowało to nie tylko sprzeciw środowisk medialnych kojarzonych z lewicą i liberalizmem, ale również pojawienie się nazwy altright w polskiej debacie publicznej5.
Przykładowo, TVN24 donosił o „demonstracji białych nacjonalistów” (Tragedia w Charlottesville,
[online] https://www.tvn24.pl/raporty/tragedia-w-charlottesville,1206, [dostęp: 31.10.2017]) TVP
Info o „grupach ultraprawicowych” związanych „z rasistowską organizacją Ku Klux Klan, organizacjami białych nacjonalistów i organizacjami neofaszystowskimi” (Prokurator generalny USA: tragedia
w Charlottesville aktem terroru, [online] http://www.tvp.info/33601732/prokurator-generalny-usatragedia-w-charlottesville-aktem-terroru, [dostęp: 31.10.2017]), a Gość Niedzielny o potępieniu
przez Donalda Trumpa „białych supremacjonistów” (Trump potępił rasizm i białych supremacjonistów, [online] http://gosc.pl/doc/4109046.Trump-potepil-rasizm-i-bialych-supremacjonistow, [dostęp: 31.10.2017]).
3
3 Dead, Dozens Injured, Amid Violent White Nationalist Rally, [online] https://web.archive.
org/web/20171031173815/http://fox40.com/2017/08/12/car-crash-injures-at-least-seven-at-char
lottesvilles-unite-the-right-rally/, [dostęp: 31.10.2017].
4
Kongres Narodowo-Społeczny [online], https://www.facebook.com/knspoznan/, [dostęp: 31.10.
2017].
5
Przykładowe nagłówki z polskich mediów: „Nienawiść, którą głoszą Spencer i jego zwolennicy, to
zagrożenie. Kto zaprasza go do Polski na Święto Niepodległości?” (A. Markiewicz, Nienawiść, którą
głoszą Spencer i jego zwolennicy, to zagrożenie. Kto zaprasza go do Polski na Święto Niepodległości?,
[online] http://wyborcza.pl/7,95891,22553808,nienawisc-ktora-glosi-spencer-i-jego-zwolennicy-tozagrozenie.html, [dostęp: 31.10.2017]), „Rasistowskie wybryki na Marszu Niepodległości to jeszcze
nic. Coś znacznie gorszego może się zdarzyć dzień wcześniej” (T. Ławnicki, Rasistowskie wybryki na
Marszu Niepodległości to jeszcze nic. Coś znacznie gorszego może się zdarzyć dzień wcześniej [online],
http://natemat.pl/221321,rasistowskie-wybryki-na-marszu-niepodleglosci-to-jeszcze-nic-cos-znaczn
ie-gorszego-moze-sie-zdarzyc-dzien-wczesniej, [dostęp: 31.10.2017]). Rafał Pankowski, związany ze
stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”, tłumaczył na łamach „Gazety Wyborczej” kim jest Richard Spencer w sposób następujący: „To czołowe nazwisko w świecie amerykańskiego neofaszyzmu. Spencer
uznawany jest za twórcę ruchu alt-right, nowego wcielenia skrajnej prawicy. Po zwycięstwie Donalda
2
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Geneza ruchu alt-right
Pierwszy raz pojęcie „alternatywnej prawicy” użył paleokonserwatysta Paul
Gottfried w tekście „The Decline and Rise of the Alternative Right”6 jednak za
ojca tej nazwy uważa się Richarda Spencera, założyciela National Policy Institute
oraz internetowej witryny „Alternative Right” utworzonej w sieci w 2010 roku.
Obok strony Spencera drugim istotnym medium był dziennik internetowy „Radix”
współredagowany przez Colina Liddella i Andy Nowickiego7. Brak jest jednak jednego, jedynego manifestu ideowego ruchu alt-right, jak zauważa autor książki „Making Sense of the Alt-Right” – „there is no Alt-Right equivalent of The Communist
Manifesto” 8.
W pojęciu prawicy „alternatywnej” zasadza się jej zasadnicza filozofia – jest to
ruch, który odrzuca współczesną amerykańską myśl prawicową, np. neokonserwatyzm, widząc w niej formę duchowej kapitulacji przed postulatami lewicy (traktując np. Partię Republikańską jako „prawicę tylko z nazwy”9, gdyż tacy prawicowcy
są, jak to ujmował jeden z praojców alt-prawicy, zmarły w 2005 roku Samuel Francis, „pięknymi przegranymi” którzy w przeciągu ostatnich trzech pokoleń przegrali
wszystko, co tylko się dało10) i proponując swoje własne, alternatywne rozwiązania
palących Amerykę problemów, a także nawiązywanie do wielu innych niż czyniła
to dotychczas amerykańska, republikańska prawica, tradycji (meta)politycznych.
Nie powinno ulegać wątpliwości, że alternatywna prawica stała się płaszczyzną
dla pewnych radykalnie prawicowych grup politycznych, które przez wiele lat,
z racji na polityczną poprawność, nie miały okazji wyrazić swych poglądów w przestrzeni publicznej. Ostoją wolności dla wielu z nich okazał się być Internet,
a w szczególności tzw. imageboardy lub chany. Za najsłynniejszy chan uchodzi
Trumpa do mediów wyciekło nagranie z konferencji, na której Spencer skandował „Heil Trump!”,
a jego zwolennicy wznosili rękę w geście przypominającym hitlerowskie pozdrowienie. W USA wywołało to szok. Przyjazd Richarda B. Spencera do Polski oznacza, że niechlubna sława Marszu Niepodległości dotarła za ocean.” (W. Karpieszuk, Lider skrajnej prawicy z USA na Marszu Niepodległości?
"To czołowe nazwisko w świecie amerykańskiego neofaszyzmu", [online] http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22522587,lider-skrajnej-prawicy-z-usa-na-marszu-niepodleglosci-to-czolowe.html, [dostęp: 31.10.2017]).
6
P. Gottfried, The Decline and Rise of the Alternative Right, [online] http://www.unz.com/article/the
-decline-and-rise-of-the-alternative-right/, [dostęp: 31.10.2017].
7
Alt Right: A Primer about the New White Supremacy, [online] https://www.adl.org/education/
resources/backgrounders/alt-right-a-primer-about-the-new-white-supremacy, [dostęp: 31.10. 2017].
8
G. Hawley, Making Sense of the Alt-Right, Nowy Jork 2016, s. 11.
9
B. Dejnega, Czym jest ruch Alt-Right?, [online] http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/
565-bartlomiej-dejnega-czym-jest-ruch-alt-right, [dostęp: 31.10.2017]
10
T. Gabiś, Sam Francis redivivus!, [online] http://nowadebata.pl/2016/11/16/sam-francis-redivi
vus/, [dostęp: 31.10.2017].
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4chan. Są to miejsca w sieci, gdzie istnieje niemal nieograniczona wolność wypowiedzi połączona z anonimowością, która dodatkowo zachęca do publikowania
treści, uznawanych w normalnej debacie za kontrowersyjne, a także gdzie rodzi się
duża część kultury internetowej, takich jak np. memy11. Kilka lat temu 4chan zasłynął wspieraniem rewolucji Egipcjan na placu Tahrir12, dziś jednak bardziej
znany jest jako jeden z bastionów alt-right. W świecie nieograniczonej wolności
wypowiedzi to właśnie takie płaszczyzny komunikacji stały się podstawą wymiany
poglądów pomiędzy ekstremistami. Oczywiście można wskazać też wiele innych
miejsc kultowych dla radykałów, takich jak np. skrajnie prawicowy odpowiednik
Wikipedii, Metapedia13 czy słynne forum Stormfront14, w których treści szeroko
pojętej „skrajnej prawicy” mogły być prezentowane15, nie mniej jednak to właśnie
imageboardy ukształtowały dzisiejszy ruch alt-right.
Wskazuje się jeszcze jeden istotny fakt. Alternatywna prawica jest reakcją na
polityczną poprawność gdyż, w dobie wszechobecnej tolerancji wieszczonej przez
środowiska lewicowe, ruchy feministyczne i LGBT, zaatakowany został ten świat,
który miał być „ostatnią przestrzenią, w której „chłopcy mogą być chłopcami”;
gdzie mogą bez obaw żartować i fantazjować, jak im się podoba” – świat gier komputerowych. Seria filmików feministki Anity Sarkeesian, w której krytykowano gry
wideo za seksizm, doprowadziła do wściekłego ataku młodych chłopców, widzących w jej twórczości atak lewicowego autorytaryzmu na ich świat, nieskalany tolerancją, pluralizmem i egalitaryzmem. Wydarzenie to zasłynęło w amerykańskiej
pop-kulturze jako „#Gamergate” 16. Na „The Daily Stormer”, jawnie nazistowskiej
witrynie związanej z alternatywną prawicą, zdarzenie to zostało opisane w sposób
następujący:

11
erlehmann, plomlompom, Internet-Meme – kurz & geek, Kolonia 2013, s. 59-64. J. Chmielecka,
Trolle i zlewy, Duży Format 2012, lipiec 2012, s. 8-9.
12
J. Chmielecka, Trolle i zlewy …, s. 8.
13
Metapedia. The alternative encyclopedia [online], http://en.metapedia.org/wiki/Main_Page, [dostęp: 31.10.2017].
14
Stormfront - White Nationalist Community, [online] http://stormfront.org, [dostęp: 31.10.2017].
15
Doskonałym przykładem, ilustrującym znacznie większe spektrum światopoglądowe na radykalnej
prawicy niż tylko i wyłącznie neonazizm, są (analogicznie jak na Wikipedii) portale Metapedii, wśród
których znajdujemy European New Right, Identitarianism, Third Position, National Socialism (co akurat nie jest zaskoczeniem), Nationalism czy Traditionalism (o poprawnym rozumieniu tego pojęcia
w dalszej części pracy). Portals – Metapedia, [online] http://en.metapedia.org/wiki/Category:Portals,
[dostęp: 31.10.2017].
16
J. Dymek, Najnowski barbarzyńcy, [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/6870-najnowsi
-barbarzyncy.html, [dostęp: 31.10.2017].
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„The Gamergate provided a direct entry-point to what is now called the AltRight, as it was made-up of young White men who realized they were being disenfranchised by feminism and political correctness when aggressive SJWs [Social
Justice Warriors – przyp. red.] began invading their space and making demands
of them, and ended up digging into the “dark corners of the internet” to try and
figure out what was happening.” 17.
Radykalne poglądy polityczne, zepchnięte do for internetowych, blogów,
a przede wszystkim imageboardów, z racji na ożywienie się nastrojów nacjonalistycznych w społeczeństwach zachodnich, powracają, w zupełnie jednak innej formie niż dotychczas.
Poglądy alt-right – główne idee i frakcje
Jak wspomniane zostało już wcześniej alternatywna prawica określana jest prostymi zbitkami językowymi takimi jak „neofaszyści” czy „biali nacjonaliści”. Jest to
jednak bardzo duże uproszczenie. Przede wszystkim odnotować należy fakt, że na
środowisko alt-right składa się cały szereg podgrup, wyznających bardzo różne idee.
Istnieje, wśród zwolenników alt-right, grupa jawnie neonazistowska, dążąca do
stworzenia państwa na kształt III Rzeszy. Jej głównym organem jest „The Daily
Stormer”, który samą swoją nazwą nawiązuje do słynnego czasopisma z okresu hitleryzmu. Od czasów marszu Unite the Right witryna ta miewa poważne problemy
z hostingiem. Aktualnie, jak informuje redakcja magazynu na swoim profilu w serwisie społecznościowym Vk.com strona umieszczona jest w tzw. deep webie, czyli
tej sieci www, która nie jest częścią „zwykłego” Internetu a dostęp do której wymaga specjalnego oprogramowania, np. TOR18. W przytaczanym już tekście tłumaczącym zjawisko alt-right neonaziści wyjaśniają, że najważniejszymi cechami alternatywnej prawicy są trolling, memy, lulz (żarty), nie-ironiczny nazizm ukrywany pod płaszczykiem ironicznego nazizmu oraz „Anime Nazizm” (narodowosocjalistyczna stylizacja azjatyckich kreskówek). Jedną z czołowych doktryn altrightu miałby być antysemityzm, silny nacisk stawiany miałby być również na negowanie Holokastu (określanego mianem Holohoaxu, co można przetłumaczyć
jako „Holo-szwindel”)19. W istocie jest to więc „klasyczny”, amerykański nazizm
(znany już z działalności np. NSM) ubrany w nową, internetową szatę.
A. Anglin, A Normie’s Guide to the Alt-Right, [online] https://dstormer6em3i4km.onion.link/
a-normies-guide-to-the-alt-right/, [dostęp: 31.10.2017].
18
Daily Stormer, [online] https://vk.com/wall-141865117_1694, [dostęp: 31.10.2017].
19
A. Anglin, A Normie’s Guide to the Alt-Right … .
17
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Duża część zwolenników alt-right to przedstawiciele skrajnej prawicy, którzy
jednak nie używają aż tak jednoznacznych odwołań do III Rzeszy. Bardzo często
wskazuje się na podobieństwo alternatywnej prawicy (w szczególności tej grupy,
którą uznać należałoby za najbardziej liczącą się część środowiska) do dwóch europejskich środowisk prawicy, a mianowicie powstałego we Francji ruchu Nowej
Prawicy oraz istniejącego w wielu częściach Europy ruchu identytarystów (tożsamościowców). Nową Prawicą określano od lat 60. XX wieku środowisko konserwatywnych intelektualistów, których liderem stał się Alain de Benoist, nagrodzony
przez Akademię Francuską za pracę „Widok z prawa”. Konserwatyzm Nowej Prawicy odrzucał egalitaryzm, nie tylko marksistowski, ale również chrześcijańską wizję równości ludzi przed Bogiem. Podkreślano nierówność biologiczną ludzi, ras
i narodów, konieczność odrzucenia liberalnej demokracji na rzecz społeczeństwa
zhierarchizowanego. Zamiast, co typowe dla europejskiej czy amerykańskiej prawicy, odwoływać się do chrześcijaństwa, czerpano z tradycji pogańskich, zwłaszcza
germańskich. Radykalny antyegalitaryzm, nie tylko na płaszczyźnie społecznej ale
również rasowej, połączony z germanofilią, sprawiał, że środowisko to utożsamiane
było z neofaszyzmem20. Zauważyć przy tym należy, że Nowa Prawica zasłynęła,
między innymi, postulatem „etnopluralizmu”, czyli nie-hierarchicznej segregacji
etnosów celem zachowania na świecie rasowej bioróżnorodności 21. Powiązany
z Nową Prawicą ruch tożsamościowy to, odwołując się do podtytułu książki Markusa Willingera, a declaration of war against the ‘68ers i przeciwstawia się on dziedzictwu „ideologii pokolenia 1968” która doprowadziła do tego, że „we’re so afraid
of being labelled ‘racists’ that we unconditionally acept anti-European racism”. Odpowiedzią na obecną sytuację Europy ma być jedno słowo - tożsamość22. Ruch ten
ma charakter wyraźnie antyislamski („We have stopped believing that Abdul is our
brother”23) i potrafi odwoływać się nie tylko do pojęcia „tożsamości”, lecz także,
kojarzonego z radykalnym nacjonalizmem, a nawet narodowym socjalizmem, mitu
krwi i ziemi („Our only inheritance is our blood, our soil, and our identity” 24).
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010, s. 126-127.
B. R. Teitelbaum, Lions of thew North: Sounds of the New Nordic Radical Nationalism, Oxford
2017, s. 44.
22
M. Willinger, Generation Identity, s. 13-14, Londyn 2013.
23
We are Generation Identity, s. 10, Londyn 2013.
24
Tamże, Pojęcie „krwi i ziemi” kojarzone jest, między innymi, z propagandowym hasłem nazistowskim oraz agrarystycznymi, gloryfikującymi wieś, tradycję i chłopstwo, poglądami ministra ds. żywności rolnictwa Richarda Walthera Darré (G. Gerhard Breeding Pigs and People for the Third Reich.
Richard Walther Darré’s Agrarian Ideology, [w:] How Green Were the Nazis?: Nature, Environment,
and Nation in the Third Reich, red. F. Brüggemeier, M. Cioc, T. Zeller, Athens, Ohio 2005, s. 129131). Warto przy tym zauważyć, że agrarystyczne poglądy nazistowskiego dygnitarza są natchnieniem
20
21
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Co charakterystyczne, Nowa Prawica oraz tożsamościowcy nie są nacjonalistami
w dosłownym rozumieniu tego słowa – skupiają się w szczególności na obronie
Europy, a nie państw narodowych. Wielu z nich wyznaje nawet wizję tzw. Europy
Stu Flag25.
W Stanach Zjednoczonych środowisko to skupia się wokół grup amerykańskich identytarystów oraz białych etno-nacjonalistów.
Doskonałym źródłem dla zrozumienia, jakie idee wyznaje znaczna część ruchu alt-right, jest poznanie jego fascynacji ideowych. W sklepie związanego z alternatywną prawicą26 wydawnictwa Arktos zakupić można takie książki jak „Metafizyka wojny”, „Podręcznik dla prawicowej młodzieży” oraz „Faszyzm widziany
z Prawa” autorstwa Juliusa Evoli czy „Czwartą Teorię Polityczną” Aleksandra Dugina27.
Julius Evola to postać, bez której nie sposób zrozumieć powojennej skrajnej
prawicy. W okresie międzywojennym autor legendarnej książki „Rewolta przeciwko współczesnemu światu”, zafascynowany nietzscheanizmem filozof poszukujący świata arystokratycznego i zhierarchizowanego, będącego odbiciem Tradycji
Pierwotnej, metafizycznej rzeczywistości, którą poznać można dzięki religiom, mitom i symbolom. Pogardzający Mussolinim jako dyktatorem schlebiającym plebsowi (mianem „superfaszysty”, jakby przekornie, zaczął określać samego siebie dopiero po II wojnie światowej) chciał zobaczyć odradzającą się elitę w członkach SS,
choć sami naziści patrzyli z krytycyzmem na jego prywatną koncepcję ras (stojącą
w głębokiej sprzeczności z biologizmem i będącą czymś zupełnie innym niż np.
rasizm Alfreda Rosenberga), a także zafascynowany rumuńskim Legionem Michała
Archanioła, ruchem łączącym ludowe, mistyczne wręcz prawosławie z pogańskimi
tradycjami oraz nacjonalizmem, i jego liderem, Corneliu Zelea Codreanu.
Po II wojnie światowej więziony przez krótki czas przez aliantów za krytyczny stosunek do liberalnej demokracji. Jako współtwórca tzw. tradycjonalizmu integral-

dla prawicowych radykałów, których światopogląd daleki jest od ludobójczego rasizmu i totalitarnej
dyktatury hitlerowców (M. Szymański, Narodowy anarchizm – najradykalniejsza sprzeczność w świecie
doktryn politycznoprawnych? Analiza idei narodowego anarchizmu w myśli Troya Southgate’a, Maska.
Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy 2017, nr 35, s. 324.).
25
H. Rippon, Occupy le mosque: France's new far-right nativism, [online], http://www.sbs.com.au/
news/article/2012/11/06/occupy-le-mosque-frances-new-far-right-nativism, [dostęp: 31.10.2017].
26
C. Lyons, The Birth Of Arktos And Its Role In The Alt-Right, [online] https://altright.com/
2017/05/31/the-birth-of-arktos-and-its-role-in-the-alt-right/, [dostęp: 31.10.2017].
27
Arktos, [online] https://arktos.com, [dostęp: 31.10.2017].
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nego, określanego mianem duchowy mistrz prawicowych radykałów, także dla nacjonalistów, pomimo tego, że sam myśliciel do nacjonalizmu podchodził krytycznie, odwołując się za to do pojęcia Imperium i tradycji gibelinów28.
Aleksander Dugin to postać, która pretenduje do bycia duchowym następcą
Evoli. Współtwórca rosyjskiego „narodowego bolszewizmu”, ideologii łączącej radykalizmy prawicowe (w tym integralny tradycjonalizm) i lewicowe, ale przede
wszystkim wybitny geopolityk, orędownik eurazjatyzmu, doktryny zakładającej
istnienie ogromnej przestrzeni geograficznej skupionej wokół osi Moskwa-BerlinTokio-Teheran, broniącej tradycyjnego świata i zdolnej rzucić wyzwanie Stanom
Zjednoczonym. Przez wielu traktowany jako, w pierwszej kolejności, „czołowy
ideolog” Kremla29.
Innymi postaciami inspirującymi alternatywną prawicę są, chociażby, ulubieńcy Spencera czyli Fryderyk Nietzsche i Carl Schmitt (jeden z najwybitniejszych
konstytucjonalistów i przedstawiciel niemieckiej Rewolucji Konserwatywnej, ale
jednocześnie były członek NSDAP uznawany wręcz za „jurystę Hitlera”)30. Szacunek budzą, oczywiście, również inne postacie będące legendami w świecie nacjonalizmów, neo-faszyzmu i tradycjonalizmu, np. przywoływany już Corneliu Zelea
Codreanu31.
Podobnie jak w przypadku europejskiego identytaryzmu, dla alt-prawicy niezmiernie ważna jest tożsamość. Na stronie Altright.com czytamy, że
„One of the key issues central to the Alt Right is the question of identity. Its
development in the United States has been quite unique as compared to the rest
of the rest of the world. This country’s history of colonial conquest of the continent,
slavery, various waves of immigration, and politics of segregation over time produced a hyper-racial society. Certain homogenous ethnic and cultural communities, such as the Italians and Irish, certainly exist even if they are waning, as do
regional identities, for instance “cowboy culture,” which stretches from Alberta,
Canada, to Texas, even surpassing national borders. However, the majority of
Z. Mikołejko, Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy,
Warszawa 1998, s. 48-82; A. Wielomski, Teoria ras ludzkich Juliusa Evoli, Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2002, nr 25, s. 5-33.
29
M. Wojnowski, Aleksandr Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby specjalne we współczesnej Rosji, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014, nr 10, s. 11-15.
30
G. Wood, His Kampf, [online] https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/06/hiskampf/524505/, [dostęp: 31.10.2017].
31
J. Lawrence, The radically honest right, [online] https://alternativeright.blog/2016/05/27/the-radi
cally-honest-right/, [dostęp: 31.10.2017].
28
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Americans of European descent simply self-identify as “white.” Similarly, Americans of African heritage of various strands view themselves as a single group. Yet
whereas African, Asian, Hispanic, and other minorities see themselves as fairly
coherent communities, with their own demands and institutions, Americans of
European descent do not have such organizations and representatives. After all,
up until the last few decades they were the majority and maintained social hegemony” 32.
Kwestia tożsamości, podkreślmy, że dość jednoznacznie związanej z rasą, jest
główną osią, wokół której skupia się wizja polityki alternatywnej prawicy. Richard
Spencer tłumaczy, że „Rasa istnieje. Rasa ma znaczenie. Rasa jest fundamentem
tożsamości. «Biali» to skrót dla pewnego zbioru ludzi na całym świecie, wywodzącym się z rasy indoeuropejskiej, często nazywanej aryjską. Europejski oznacza posiadanie rdzenia celtyckiego, germańskiego, greckiego, łacińskiego, nordyckiego
i słowiańskiego – z którego pochodzą przenikające się kultury i wyradza się wspólna
cywilizacja”33. Celem zapewnienia rasie przetrwania proponuje wizję państwa etnicznego, a w przypadku USA – „białej Ameryki”. Według filozofii Spencera „to
biali zdefiniowali Amerykę jako społeczeństwo oparte na europejskim porządku
prawnym” zaś „Europa jest naszym wspólnym domem” a „krew i kości naszych
przodków leżą zagrzebane w jej ziemi”34.
Z kwestiami rasowymi alt-prawica wiąże różnice w przeciętnym ilorazie inteligencji. W artykule zamieszczonym w polskim nacjonalistycznym czasopiśmie internetowym „Szturm” Bartłomiej Dejnega tłumaczący polskim narodowcom fenomen alternatywnej prawicy i objaśnia, że „mimo iż granice ideologiczne alt-right są
płynne, można wyszczególnić w nim kilka punktów, co do których panuje zgoda
większości środowiska. Centralnym punktem ideologii jest etniczny nacjonalizm
oparty o rasowy realizm. Odrzucany został pomysł rasy jako tylko społecznego
konstruktu. Jako fundament do budowy narodu wskazuje się biologiczne uwarunkowania człowieka. Duży nacisk położony jest na kwestii korelacji współczynnika
IQ i rasy człowieka. Pomiary IQ wykonywane w różnych krajach, a także IQ mierzone dla przedstawicieli różnych ras, żyjących w tym samym społeczeństwie, wy-
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kazują istotny związek między inteligencją, a grupą etniczną do jakiej człowiek należy. Wykazuje się wpływ średniego ilorazu inteligencji populacji na kształt społeczeństwa jakie ta populacja tworzy. W szczególności na jego dobrobyt i skalę
przestępczości”35. „The Daily Stormer” objaśnia to bardzo jasno – „the Alt-Right does
not accept the pseudo-scientific claims that “all races are equal,” and instead looks to
the real science of race which shows that they have vastly different abilities, drives and
intelligence levels” 36.
Środowiskami, które należy wiązać z nie-nazistowskim (sensu stricto), ale radykalnie nacjonalistycznym odłamem alt-right, są National Policy Institute, Identity
Evropa oraz Traditionalist Workers Party (TWP). Instytut definiuje się jako „an
independent organization dedicated to the heritage, identity, and future of people of
European descent in the United States and around the world” 37. Podobnie Identity
Evropa akcentuje “europejskość” białych mieszkańców Ameryki, podkreślając,
że “Identity Evropa is a fraternal organization for people of European heritage located
in the United States that participates in community building and civic engagement”38.
Wreszcie, Traditionalist Workes Party przedstawia swoją niechęć do imigrantów
innej rasy niż biała i europejska postulując utworzenie „białego etno-państwa” zamieszkałego wyłącznie przez „białą, europejską rasę”. Zdaniem członków partii
„groups who are not Europeans are separate ethnicities and thus shall have their own
homelands, separate from ours” 39.
Alternatywna prawica bardzo mocno podkreśla konieczność obrony tradycyjnego modelu rodziny. Przejawia się to zarówno w postulacie wspierania matek
i ich rodzin przez państwo, jak i postulacie ochrony rodziny przed różnego rodzaju
niebezpieczeństwami, takimi jak np. pornografia, która, według TWP, powinna
zostać zakazana. Ugrupowanie określa siebie jako pro-life40. Ten ostatni postulat
nie jest jednak charakterystyczny dla całego ruchu alt-right, przykładowo Richard
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Spencer krytykowany jest przez „tradycyjną” amerykańską prawicę właśnie za
swoje poparcie dla legalnej aborcji, traktując ją jako element polityki eugenicznej41.
Obok środowisk neonazistowskich i etno-nacjonalistycznych istnieją inne,
bardziej łagodne środowiska, np. skupione wokół czołowej dla środowiska42 postaci
jaką jest bloger Vox Day, sam siebie określający mianem „chrześcijańskiego nacjonalisty”43. Wśród alternatywnej prawicy odnotować można tzw. neo-konfederatów
(związanych np. z organizacją League of the South) czyli prawicowców żywiących
ogromny sentyment do tradycji Południa. Warto przypomnieć wszak, że słynny
marsz w Charlotesville związany był z decyzją o usunięciu z miasteczka pomnika
upamiętniającego generała Lee44. Innym nacjonalistycznym, acz o wiele mniej kontrowersyjnym, w porównaniu do etno-nacjonalistów z grup takich jak TWP czy
Identity Evropa, środowiskiem zdaje się być American Renaissance, które uznaje rasę
za „ważny aspekt osobistej i grupowej tożsamości” i wskazuje na zagrożenie konfliktami na tle rasowym w świecie zachodnim. AR wydaje, między innymi, takie
książki jak ”The Affirmative Action Hoax” Stevena Farrona, „Who we are? The challenges to America’s national identity” Samuela P. Huntingtona, a przede wszystkim
kultową dla europejskiej skrajnej prawicy powieść francuskiego monarchisty, katolickiego pisarza Jeana Raspaila pt. „Obóz Świętych” w której przewiduje on, na
kilka dekad przed tzw. kryzysem migracyjnym, szturm nielegalnych imigrantów na
Zachód oraz prace Jareda Taylora, jednej z czołowych twarzy alt-prawicy45. Pewne
kontrowersje wzbudza natomiast zaliczanie do alt-right kolejnych dwóch ważnych
środowisk na amerykańskiej prawicy, a mianowicie neoreakcjonistów (tzw. NRx)
oraz mocno kontrowersyjnych, ocierających się jednocześnie o ksenofobię, ale i
libertarianizm antysystemowych prowokatorów (tzw. alt-lite), których gwiazdą stał
się dziennikarz Milo Yiannopoulos.
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Neoreakcjoniści, ironicznie odwołując do tradycji oświecenia określają swój
ruch mianem Dark Enlightenment. Samo pojęcie ukuł Curtis Yarvin, przedsiębiorca komputerowy i naukowiec, ale przyjęło się wówczas, gdy tak swoje poglądy
zaczął określać libertariański bloger Arnold Kling46. Głównymi serwisami internetowymi tego środowiska są Neoreaction.net oraz Neorxn.com, a ośrodkiem wymiany myśli Hestia Society, która określa samą siebie jako a fraternal network dedicated to developing the ideas and virtues needed for this restoration47. Niezmiernie
wartym uwagi jest artykuł umieszczony w serwisie Vox.com, w którym nie tylko
pojawia się teza, że NRx są częścią alt-right, ale wręcz stanowią jego zasadniczy
rdzeń48. Sami neoreakcjoniści uważają siebie za kontynuatorów myśli paleokonserwatywnej, w przeciwieństwie do libertarian krytycznie odnoszą się do indywidualizmu, wierzą w trybalizm i rasową różnorodność, potrafią jednak, co dość ciekawe
w amerykańskich warunkach, myśleć z sentymentem o monarchii49.
Neoreakcjoniści odwołują się z jednej strony do niektórych myślicieli libertarianizmu (np. anarchokonserwatysty Hansa Hermanna Hoppego), z drugiej strony
zaś do klasyków myśli radykalnego konserwatyzmu, włącznie z Juliusem Evolą50.
Mocno sprzeciwiają się również politycznej poprawności, tworząc meta-polityczne
pojęcie „katedry”, instytucji, która uniemożliwia swobodę wypowiedzi51.
Wreszcie, w środowisku alt-right (choć niektórzy rzekliby raczej – „ze środowiska alt-right wywodzi się…52) istnieje grupa określana mianem alt-lite. Ich podstawową cechą charakterystyczną jest fakt, że odrzucają wizję etnicznego nacjonalizmu na rzecz nacjonalizmu obywatelskiego. Na ten podstawowy element wskazywał Greg Johnson (sam będący zwolennikiem „rasowo i etnicznie homogenicznej ojczyzny dla białych”53, tłumacząc, że „biali nacjonaliści” z alternatywnej pra-
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wicy wierzą w nacjonalizm oparty na kryterium rasowym, natomiast civil nationalists związani z grupą alt-lite wierzą w możliwość istnienia wielorasowego
i wielokulturowego narodu, lecz wspólnie wierzącego w podstawowe prawa i wartości. Nie odmawia przy tym tej grupie prawa do bycia częścią ruchu alt-right,
argumentując, że alternatywna prawica to szeroki zbiór poglądów zjednoczonych
pod sztandarem negacji „mainstreamowego” konserwatyzmu, i tak „biali nacjonaliści” są jedną tendencją w ramach tego szerokiego frontu, a alt-lite inną54.
Gwiazdą ruchu jest dziennikarz serwisu Breitbart News, brytyjski, katolicki
homoseksualista o greckich i żydowskich korzeniach, Milo Yiannopoulos. Ze
względu na swoją niecodzienną tożsamość, jest on osobą, która wygłasza wyjątkowo antyliberalne poglądy, wymykając się przy tym pewnym standardowym schematom. Gloryfikował Trumpa, walczy z feministkami (to właśnie on był „dowodził” atakiem trolli na środowiska kobiece podczas Gamergate), domaga się powstrzymania fali imigrantów, a przede wszystkim obnosi się ze swoją orientacją
seksualną, jednocześnie uchodząc za twarz radykalnego konserwatyzmu, przez co
został znienawidzony przez środowiska lewicy. Jego wystąpienia często są blokowane, nawet w San Francisco, uznawanym za „gejowską stolicę USA”, co sprawiło,
że dziennikarz ironicznie skomentował, że w „najbardziej gejowskim mieście
w Ameryce” zablokowano występ „najbardziej gejowskiej osoby na świecie”55. Zaplanowany w Berkeley wykład na Uniwersytecie Kalifornijskim był przyczyną zamieszek wywołanych przez ugrupowania skrajnej lewicy56.
Trolling i memy jako modus operandi alternatywnej prawicy
Nie sposób nie zrozumieć fenomenu alt-right bez przyjrzenia się kulturze
z której się wywodzi oraz metod, jakie stosuje. Jak zostało zaznaczone we wcześniejszej części pracy, alternatywna prawica wywodzi się w dużej mierze z środowiska tzw. imageboardów. W rezultacie przyjęła ona znaczną część kultury chanowej,
na którą składa się trollowanie oraz używanie memów.
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Zdecydowanie twarzą numer 1 ruchu nie jest ani Richard Spencer, ani Milo
Yiannopoulos, ani Greg Johnson czy Vox Day. Najsłynniejszą twarzą tego ruchu
jest pysk zielonej żabki – Pepe.
Pepe to żaba wykreowana przez Matta Furiego, autora komiksu „Boys Club”,
która szybko stała się memem internetowym. Przedstawiana w żartobliwym kontekście istota, wraz z podpisem „Feels good Man” została szybko przechwycona
przez środowiska alt-prawicy, stając się wpierw ilustracją antysemickich poglądów
nazistowskiej części środowiska, a następnie ustylizowaną na postać Donalda
Trumpa ikoną, rozsyłaną w Internecie reklamą kandydata Republikanów na prezydenta USA. Z racji na powtarzające się używanie Pepe w rasistowskim kontekście
przez zwolenników alt-right ADL zdecydowała się umieścić sympatyczną żabkę na
liście symboli nienawiści57. Sam rysownik, po nieudanych próbach „odzyskania”
kontroli nad swoją postacią zdecydował się narysować śmierć swojej bohaterki58.
Inną twarzą alt-right jest… Taylor Swift. Wśród zwolenników alternatywnej
prawicy (w szczególności tych skupionych wokół The Daily Stormer) popularna
wokalistka traktowana jest jako „aryjskie bóstwo”. Jeden z członków ruchu tłumaczy, że
"firstly, Taylor Swift is a pure Aryan goddess, like something out of classical
Greek poetry. Athena reborn. That's the most important thing.It is also an established fact that Taylor Swift is secretly a Nazi and is simply waiting for the
time when Donald Trump makes it safe for her to come out and announce her
Aryan agenda to the world. Probably, she will be betrothed to Trump's son, and
they will be crowned American royalty.".
Rezultatem tego jest produkcja memów ukazujących autorkę „Shake it off”
wraz z cytatami, rzekomo przez nią wypowiedzianymi, a w rzeczywistości będącymi
frazami z dygnitarzy III Rzeszy, z Hitlerem na czele. Istniał również fanpage na
Facebooku o wszystko mówiącej nazwie „Taylor Swift for Fascist Europe”59. Bardziej
racjonalną argumentację przedstawił Yiannopoulos odwołując się do jej, stosunkowo konserwatywnego, wizerunku country-girl, nie-wulgarnego stylu czy faktu,
D. Stanovsky, Remix Racism: The Visual Politics of the „Alt-Right”, Journal of Contemporary Rhetoric 2017, vol. 7, nr 2/3, s. 134.
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że w teledysku do utworu „Wildest Dreams” ukazała historię miłosną dziejącą się
w scenerii Afryki doby kolonializmu, co poskutkowało tym, że wokalistkę oskarżono o rasizm60.
Innymi, godnymi odnotowania memami jest określanie zwolennika tradycyjnej amerykańskiej prawicy przez alt-right pogardliwym mianem „cuckservative”61,
oddawanie hołdu egipskiemu bogu z głową żaby określanego mianem Kek62, ogłoszenie istnienia państwa Kekistan (którego flaga stylizowana jest na flagę hitlerowskiej Kriegsmarine)63, zapisywanie pewnych słów (tzw. „echo”) w potrójnym nawiasie (np. „(((Izrael)))”) celem zasugerowania, że dana fraza ma związek z Żydami
(w szczególności odnosi się to do nazwisk osób narodowości żydowskiej) czy stosowanie w produkowanych przez zwolenników alternatywnej prawicy utworach
(np. internetowy twórca o jednoznacznym pseudonimie „Cybernazi”) muzycznych
stylu „retrowave”64. Jak wspomniano już we wcześniejszych partiach tekstu, wiele
memów odnosi się również do problematyki Holokaustu, w szczególności pojawiają się sugestie, że jest on kłamstwem wytworzonym przez Żydów.
Podsumowanie – czym jest alternatywna prawica?
Fenomen alt-right jest trudny do opisania. Nie stanowi on jednej, zwartej
płaszczyzny ideologicznej. Jest to swoista krucjata przeciwko politycznej poprawności i lewicy z jednej strony, z drugiej zaś próba zanegowania poglądów dominujących we współczesnej Partii Republikańskiej. Pewną wspólną cechą jest odwoływanie się do pojęcia rasy oraz etnicznej wizji narodu i państwa, jednak i to kryterium wydaje się być, dzisiaj, kontrowersyjne, w szczególności biorąc pod uwagę
istnienie alt-lite, a także ze względu na fakt, że w powszechnym odbiorze alternatywna prawica zostaje sprowadzona do roli środowiska neonazistowskiego, co nie
jest (w pełni) prawdą.
Zdaniem autora niniejszego tekstu alt-right, prócz postulowanego przez poszczególne grupy programu, jest swoistą walką prawicy o zdobycie pewnego specyficznego prawa – prawa do hejtowania. W świecie politycznej poprawności,
w którym środowiska lewicowe i liberalne podważają niemal wszystkie tradycyjne
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wartości, środowiska prawicowe, konserwatywne czy narodowe, tej możliwości
często nie mają. Kontrowersyjne memy, zostawiając na boku jawnie neonazistowskie sympatie redakcji „The Daily Stormera”, mają na celu szokować establishment
oraz mniejszości a prowokacjami uderzać w lewicowe świętości dokładnie tak
samo, jak wszelakie artystyczne wybryki określane mianem „performance” szkalują
chociażby tradycję, religię czy patriotyzm. Słynny już okrzyk Richarda Spencera na
cześć Donalda Trumpa, kojarzący się z III Rzeszą, a wygłoszony pod okiem kamer,
traktować należy raczej jako światopoglądową prowokację i trolling przeniesiony
z Internetu do rzeczywistości. Milo Yiannopoulos tłumaczył sens alt-prawicowego
trolling słowami “the majority of the alt-right use Hitler memes and mock antisemitism primarily to provoke and troll Establishment types”65.
Alternatywą dla niniejszej tezy musiałoby być stwierdzenie, że coraz większy
wpływ na amerykańską politykę mają osoby, które święcie wierzą, że Taylor Swift
wraz z synem Donalda Trumpa założą dynastię, a wokalistka po kryjomu sympatyzuje z Hitlerem.
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Summary

Alternative right - the right to hate?
Alt-right stands for alternative right movement , which is an American political movement, created mostly by means of Internet services called imageboards.
Their leading feature is unrestricted limit of speech, and spreading opinions worldwide with practically nonexistent control. It’s supporters are generally known
as “white nationalists”, who are closely related with neo-nazism. This ideological
community came out at the first public opportunity – Donald Trump’s election
campaign. They became generally known for their leaders’ controversial behaviors
and “Unite for the Right” march which resulted in tragic death of a member of
counterdemonstration. The whole movement is ideologically heterogenous. It’s
main elements are massive dislike of traditional American Right, estimated as too
passive. Alt-right consists of plenty groups and it’s still not evident which ones are
connected with outer community.
The most disturbing Neo-Nazis are most likely to be found around “The
Daily Stormer” blog straightly referring to Nazism. When it comes to emphasizing
the European, dominated by white race American character, and uni-ethnic country, we are talking about Traditionalist Worker Party, Identity Evropa, National
Policy Institute or American Renaissance directly preaching danger caused by racial conflicts. Gloger Vox Day, neo-confederats form League of South are less
hawkish Alt-rigths - “Christian nationalists”. Neoreactionary group are considered
to be continuators of paleoconservatism. The most controversial case it’s rating
“civic nationalism”, associated with a journalist – Milo Yannopoulos as a type of
Alt-right movement. Their weapon seems to be harmless but it’s uniquely farreaching – Internet memes (Pepe Frog, Taylor Swift with Adolf Hitler’s quotations
, Kekistan Country). All of them promote main values of Alt-right through making
a fool of the Left and liberals.
Keywords: nationalism, racism, far right, Neo-Fascism.
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Doktryny interpretacji Konstytucji USA
w świetle neopragmatyzmu Stanley'a Fisha

Kwestia interpretacji tekstu prawnego jest jednym z istotniejszych problemów omawianych przez współczesną filozofię prawa. Można jednak odnieść
wrażenie, że spory na ten temat w krajach anglosaskich toczą się jakby niezależnie
od dyskusji kontynentalnej. Poszukując przyczyny takiego stanu rzeczy Tomasz
Gizbert-Studnicki wskazuje, że spory na temat wykładni na terenie anglosaskim
w znacznie większej mierze niż dyskusja kontynentalna mają charakter debaty
z dziedziny filozofii politycznej, a poszczególne normatywne koncepcje wykładni
explicite opierają się na odmiennych wizjach państwa, prawa i pozycji obywateli
wobec państwa i prawa1. Niemniej jednak retoryczna warstwa tego sporu sugeruje,
że mamy do czynienia z problemem, który może być rozwiązany na płaszczyźnie
teorii prawa. Wydaje się, że odpowiednim środkiem do zweryfikowania powyższej
tezy jest dokonanie analizy poszczególnych modeli wykładni prawa w odniesieniu
do szeroko rozumianej teorii interpretacji. Racją przemawiającą za takim poglądem
może być choćby wypowiedź Marka Zirk–Sadowskiego, że „dylematy prawnika
przyporządkowane są sprzecznościom istniejącym w filozofii języka”2. Można
w tym miejscu przywołać również twierdzenie Owena M. Fissa, że „wyrokowanie
jest formą interpretacji [która pozwala] budować mosty między prawem a humanistyką”3. Wydaje się zatem, że uwagi interpretacyjne dotyczące tekstów literackich
mogą mieć zastosowanie również w stosunku do tekstów prawnych. Niniejszy tekst
ma na celu dokonanie analizy porównawczej trzech głównych metod odczytania
Konstytucji USA – oryginalizmu, tekstualizmu i doktryny living Constitution –
w świetle teorii interpretacji zaproponowanej przez Stanley'a Fisha. Fish jest filoT. Gizbert-Studnicki, Oryginalizm i living constitutionalism a koncepcja państwa prawa, [w:], Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka,
W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 149.
2
M. Zirk-Sadowski, Rola pragmatyki w badaniach języka prawnego, Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Iuridica 1981, nr 6, s. 49.
3
O. M. Fiss, Objectivity and Interpretation, Stanford Law Review 1982, vol. 34, No. 4, s. 740.
1
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zofem, jednym z czołowych przedstawicieli amerykańskiego neopragmatyzmu i
uznanym teoretykiem zajmującym się problemem interpretacji i znaczenia. W
swych tekstach daje on wyraz m.in. przekonaniom o nadrzędnej roli figury
czytelnika w procesie interpretacji, zdeterminowaniu procesu poznania przez zbiór
praktyk w których podmiot jest zakorzeniony, bezsilności teorii czy intersubiektywnym charakterze procesu poznania. Istotną cechą filozofii Fisha jest fakt,
że nie próbuje ona dostarczyć obiektywnych kryteriów poprawności interpretacji,
a skupia się na opisie samej natury procesu interpretacji – aspekt deskryptywny
wypiera tu dominujący do tej pory aspekt normatywny. Wydaje się więc, że
filozofia Fisha może stanowić dobre narzędzie do analizy teorii wykładni
proponowanych na płaszczyźnie common law.
Na gruncie tym jednym z ważniejszych modeli wykładni jest oryginalizm.
Nurt ten można zdefiniować jako stanowisko głoszące, że wykładnia winna dążyć
do odtworzenia pierwotnego znaczenia interpretowanego tekstu. Raoul Berger,
jeden ze zwolenników tego nurtu, postulował powrót do poszukiwania „oryginalnych intencji twórców Konstytucji”, które jako jedyne mogą zapewnić
ochronę wolności i praw obywateli przed sędziowską i legislacyjną arbitralnością4.
Należy przy tym zaznaczyć, że oryginalizm występuje w dwóch zasadniczych
wariantach5. Pierwszy z nich, nazywany oryginalizmem intencjonalistycznym, odwołuje się do historycznej intencji twórców interpretowanego tekstu6. Druga
postać oryginalizmu odwołuje się z kolei do pojęcia „pierwotnego powszechnego
znaczenia”, czyli znaczenia, jakie wspólnota polityczna przypisywała wyrazom
i wyrażeniom zawartym w interpretowanym tekście prawnym w czasie, kiedy tekst
ten powstawał7. Przyjmuje się, że twórcą drugiej wersji oryginalizmu, nazywanej
nowym oryginalizmem, jest Antonin Scalia, sędzia Sądu Najwyższego w latach
1986-2016. Scalia odcina się od oryginalizmu intencjonalistycznego, twierdząc,
że w Stanach Zjedoczonych rządzi prawo - spisane przepisow prawnych - a nie
ludzie; w związku z tym „orzekanie znaczenia prawa na podstawie intencji ustawodawcy, a nie na podstawie tego, co opublikowano w przepisach” byłoby niczym

4
R. Berger, Government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, Indianapolis, 1997, s. 403.
5
Por. T. Gizbert-Studnicki, Oryginalizm i living constitutionalism …, s. 151.
6
Tamże.
7
M. Barczentewicz, Oryginalizm i tekstualizm, “martwa ręka” czy “żyjący dokument”?, [online] http://
www.barczentewicz.com/wp-content/uploads/2010/03/oryginalizm-i-tekstualizm-27-05-2008.pdf
[dostęp: 31.10.2017].
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innym, jak naruszeniem zasad demokracji8. W procesie wykładni prawa przedmiotem naszych dociekań jest więc według Scalii to, co zostało „wypowiedziane”,
a nie „przyświecająca wypowiedzi intencja”9. Oryginalizm Scalii polegający na
założeniu, że znaczenie Konstytucji jest tożsame z tym, jak była ona rozumiana
przez społeczeństwo w momencie jej powstania, wiąże się z poglądem, że społeczeństwo demokratyczne nie potrzebuje, by konstytucyjne gwarancje odzwierciedlały “współczesne wartości”, gdyż wystarczająco dobrze radzą sobie z tym
wybory10.
Kolejnym istotnym stanowiskiem w sporze o znaczenie Konstytucji jest living
constitutionalism, czyli doktryna żywej Konstytucji. Jej głównym założeniem jest
przekonanie, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych odpowiadała na pewne
historyczne zapotrzebowanie, które dziś jest w olbrzymiej mierze nieaktualne11.
Dlatego też celem jej zwolenników jest uwolnienie się od tzw. “martwej ręki”, która
nakreśliła ponad 200 lat temu tekst Konstytucji. Uważają oni, że zasady, którymi
kierowali się ojcowie założyciele niekoniecznie muszą być korzystne w obecnych
realiach, w związku z czym zrywają więź z przeszłością, która jest tak istotna dla
oryginalistów. David Strauss, jeden z głównych przedstawicieli doktryny żywej
Konstytucji, mówi, że „żywa Konstytucja to taka, która ewoluuje, zmienia się
w czasie i przystosowuje się do nowych okoliczności niezależnie od wprowadzania
formalnych poprawek”12. Wskazuje on, że
pisana Konstytucja USA, dokument leżący w Ar-chiwach Narodowych,
była stworzona ponad 220 lat temu. Może być ona poprawiana, lecz proces
wprowadzania poprawek jest bardzo trudny. Najważniejsze poprawki
wprowadzono ponad 150 lat temu (…) i od tego czasu wiele z nich rozwiązało
jedynie pomniejsze problemy. Tymczasem od tego czasu świat się zmienił
w nieprzewidywalny sposób (…). Technologia się zmieniła, międzynarodowa
sytuacja się zmieniła, ekonomia się zmieniła, moralność społeczna się zmieniła
– i to w sposób, którego nie można było przewidzieć kiedy Konstytucja była

A. Scalia, Common-Law Courts in a Civil-Law System: The Role of the United States Federal Courts
in Interpreting the Constitution, [w:] A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, red.
A. Gutmann, Princeton, 1997, s. 17.
9
Tamże, s. 16.
10
A. Scalia, Originalism: The lesser evil, University of Cincinnati Law Review 1989, vol. 57, s. 854.
11
T. Gizbert-Studnicki, Oryginalizm i living constitutionalism…, s. 159.
12
D. A. Strauss, The living Constitution, New York 2010, s. 1.
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spisywana. W związku z tym zupełnie oderwane od rzeczywistości jest twierdzenie, że procedura wprowadzania popra-wek nadąży za tymi zmianami13.
W związku z powyższymi uwagami można wyróżnić dwie główne
modyfikacje doktryny żywej Konstytucji. Pierwsza zakłada, że nie istnieją (i nie
powinny istnieć) żadne obiektywne ograniczenia uniemożliwiające dopasowywanie znaczenia Konstytucji do współczesnych potrzeb. Drugie stanowisko,
nazywane kompatybilistycznym zostało wypracowane m.in. przez Ronalda
Dworkina i uznawane jest za syntezę stanowiska oryginalistycznego i doktryny
żywej Konstytucji14. Polega ono na wprowadzeniu rozróżnienia na „oryginalizm
oczekiwań” i „oryginalizm semantyczny”15. Zwolennik pierwszej koncepcji uznałby, że autorzy tej poprawki chcieli zakazać kar okrutnych lub wymyślnych,
uważanych za takie przez im współczesnych. Z kolei Dworkin, jako oryginalista
semantyczny, uznaje, że intencją autorów było sformułowanie abstrakcyjnej zasady,
a nie konkretnych reguł czy koncepcji16. Abstrakcyjny charakter zasad konstytucyjnych sprawia, że winny one podlegać ciągłej rewizji “pokolenie po pokoleniu”.
Dlatego też, zgodnie ze stanowiskiem Dworkina, tym, co ostatecznie winno decydować o znaczeniu Konstytucji jest współczesny kontekst. Jeśli więc kara śmierci
obecnie uchodzi za okrutną, to w świetle zakazującej kar okrutnych 8 poprawki
winna być uznana za niekonstytucyjną, i nieważny jest fakt, że 200 lat temu za taką
nie uchodziła. Jack Balkin nazywa to stanowisko oryginalizmem ramowym, który
z jednej strony wymaga, by sędziowie aplikowali oryginalne znaczenie Konstytucji,
z drugiej jednak zakłada, że sama Konstytucja nie jest tworem skończonym,
finalnym, lecz jest raczej inicjacją pewnego projektu, formą która winna być
wypełniana w późniejszej polityce rządowej17.
Mimo tego, że przez większość postrzegany jest jako pełniący jedynie funkcję
pomocniczą względem innych doktryn, niektórzy wyróżniają tekstualizm jako
odrębny model wykładni prawa18. W myśl tego stanowiska zaakceptować można
jedynie rezultat wykładni zgodny z językowym znaczeniem tekstu – „rezultat
interpretacji winien być wyznaczony wyłącznie przez tekst będący przedmiotem

Tamże, s. 1-2.
Por. J. M. Balkin, Living Originalism, London 2011, s. 20.
15
Por. R. Barnett, Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty, Princeton 2004, s. 93.
16
R. Dworkin, Comments, [w:] A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law..., s. 122.
17
J. M. Balkin, Framework originalism and the living Constitution, Northwestern University Law
Review 2009, vol. 103, No. 2, s. 550.
18
Zob. T. Gizbert-Studnicki, Oryginalizm i living constitutionalism…, s. 161
13
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232

Doktryny interpretacji Konstytucji USA …

interpretacji”19. Najkrócej rzecz ujmując tekstualizm głosi, że znaczeniem Konstytucji jest zwykłe, dosłowne znaczenie tekstu. Lawrence B. Solum określa je jako
sposób rozumienia tekstu przez kompetentnego użytkownika tego języka naturalnego, w którym tekst został napisany, należącego do przewidzianego przez
nadawcę audytorium i rozumiejącego, że tekst ten jest tekstem prawnym określonego rodzaju20. Wyklucza zatem z jednej strony odwoływanie się do jakiejkolwiek intencji twórców tekstu, z drugiej zaś powoływanie się na argumenty
natury aksjologicznej. Widoczne ukierunkowanie na tekst sam w sobie ma na celu
zagwarantowanie przewidywalności, pewności i stabilności prawa.
Powstaje więc pytanie – która ze wskazanych wyżej doktryn jest najlepiej
uzasadniona z perspektywy teorii interpretacji? Odpowiedź na to pytanie jest
jednak trudna, gdyż płaszczyzna teorii interpretacji nie ma jednak charakteru
monolitycznego – różne stanowiska proponują odmienne kryteria poprawności
interpretacji. Tym samym rozważania dotyczące wskazanych metod wykładni
muszą wiązać się z odniesieniem nie do właściwej płaszczyzny teorii interpretacji,
lecz muszą przyjąć charakter metateoretyczny – wydaje się, że to właśnie koncepcja
Fisha posiada najlepsze predyspozycje do realizacji tego celu. Klasyczne podejście
do interpretacji zakładała bowiem, że znaczenie danego tekstu jest równoznaczne
z intencją jego autora. Odejściem od tego podejścia, a jednocześnie pierwszym
przełomem wspomnianego procesu przeobrażeń, była, ogłoszona przez Rolanda
Barthesa w 1967 roku „śmierć autora”21. Owa metaforyczna „śmierć” miała
polegać na odstąpieniu od przekonania, że znaczenie tekstu jest tożsame z intencją
jego twórcy. Odsunięcie Autora jest według francuskiego filozofa wynikiem tego,
iż
wiemy już dziś, że tekst nie jest ciągłą sekwencją słów, za którą kryłby się
pojedynczy, «teologiczny» sens (przesłanie Autora-Boga), lecz wielowymiarową
przestrzenią, w której stykają się i spierają rozmaite sposoby pisania, z których
żaden nie posiada nadrzędnego znaczenia: tekst jest tkanką cytatów, pochodzących z nieskończenie wielu zakątków kultury22.

Tamże.
L. Solum, Legal Theory Lexicon: Textualism [online], http://lsolum.typepad.com/legal_theory_lexi
con/2004/04/legal_theory_le_3.html [dostęp 31.10.2017].
21
R. Barthes, Śmierć autora, Michał Paweł Markowski (tłum.), „Teksty Drugie: teoria literatury,
krytyka, interpretacja” 1999, nr 1/2, ss. 247-251.
19
20

22

Tamże, s. 250.
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Szczególnie interesującą krytykę interpretacji „nastawionej na autora”
przeprowadza Thomas Nagel, który stwierdza, że „każdy subiektywny fenomen
[a takim właśnie jest intencja – przyp. M.W.] jest istotnie związany z jednym
jedynym punktem widzenia”23. Tym samym, według amerykańskiego filozofa,
odszyfrowanie intencji autora jest de facto niemożliwe, nie jesteśmy bowiem
w stanie wyjść poza granice naszego wyobrażenia o niej samej. Mogę odpo-wiedzieć, co dla mnie znaczy dany tekst, nie jestem jednak w stanie odpowiedzieć, co
znaczy dla kogoś innego – wynika to z prostego faktu, że „jestem ograniczony do
zasobów mego własnego umysłu”24. Według Michała Pawła Markowskiego, szczególnie istotnym elementem w procesie odsuwania autora na drugi plan były
dokonania szkoły Nowej Krytyki25. Jak pisze Markowski, „głównym osiągnięciem
teoretycznym Nowej Krytyki było odrzucenie subiektywno-impresyjnego oraz
biograficznego wzorca krytyki literackiej i zwrócenie uwagi na autonomiczną
wartość dzieł literackich”26. Podejście właściwe dla nowej krytyki legło również
u podstaw powszechnie uznanego w latach 60-tych strukturalizmu. Można więc
powiedzieć, że od tego momentu celem interpretatora staje się zbadanie i określenie
utworu jedynie poprzez analizę jego struktury i jego tkanki, zakładając, że znaczenie jest immanentnie zawarte w danym tekście. Podejście to przestano darzyć
zainteresowaniem w momencie, gdy popularność zaczęły zdobywać koncepcje
Derridy i innych myślicieli, określanych zbiorczym mianem poststrukturalistów.
Jeśli spojrzeć jednak na proces przeobrażeń które miały miejsce na płaszczyźnie
teorii interpretacji z perspektywy konfiguracji trzech figur interpretacyjnych wyszczególnionych przez Umberto Eco, a więc intentio auctoris (intencji autora),
intentnio operis (intencji dzieła) oraz intentio lectoris (intencji czytelnika)27, to przełom podobny do śmierci autora przyniósł ze sobą nie Derrida i filozofowie zaliczani
do grona poststrukturalistów, lecz zaproponowana przez Stanley'a Fisha koncepcja
reader-response criticism, która wydaje się jednocześnie wyznaczać granicę między
teoretycznym a metateoretycznym myśleniem o interpretacji. Wydaje się, że jest
ona pochodną kluczowego dla filozofii amery-kańskiego neoporagmatysty pojęcia
wspólnoty interpretacyjnej. Amerykański filozof utożsamia ją z pewną perspektywą składającą się z określonych założeń przez pryzmat których patrzymy na

T. Nagel, What is it like to be a bat?, The Philosophical Review 1974, Vol. 83, No. 4, s. 437.
Tamże, s. 439.
25
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007, s. 137.
26
Tamże, s. 135.
27
U. Eco, Interpretacja i historia, Tomasz Biedroń (tłum.), [w:] Interpretacja i nadinterpretacja, red.
S. Collini, Kraków 2008, s. 30.
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świat. Wspólnoty interpretacyjne bywają określane jako „formy społecznie
zorganizowanego działania”28 w które jesteśmy zaangażowani, a które narzucają
nam określony sposób interpretacji rzeczywistości. Jak pisze Stanisław Wójtowicz,
wspólnota interpretacyjna to
zestaw presupozycji interpretacyjnych, które spra-wiają; że podmiot
interpretuje tekst w określony sposób. Uczestnictwo w określonych kulturowych
przedsięwzięciach prowadzi do interioryzacji presupozycji interpretacyjnych
z tym przedsięwzięciem związanych; podmiot, który zinterioryzował odpowiednie presupozycje, będzie rozumiał okre-ślone teksty w ten sam sposób co inni
uczestnicy tego przedsięwzięcia29.
Przy czym owe „presupozycje interpretacyjne nie są czymś, co możemy
wybierać i kontrolować (…). Presupozycje interpretacyjne, które kształtują nasze
rozumienie jakiegoś konkretnego tekstu, nie stają nam przed oczyma w momencie
rozumienia (interpretowania) tego tekstu”. Dlatego też „znaczenie, które jest dla
podmiotu dostępne dzięki strukturującym jego poznanie presupozycjom
interpretacyjnym, jest dla niego obowiązujące – nie może on go siłą swojej woli
zastąpić znaczeniem innym”30. Wspólnota interpretacyjna nie jest więc domyślnie
pewną określoną grupą ludzi, lecz jest określonym sposobem postrzegania
rzeczywistości, wynikającym z określonego zbioru praktyk w którym podmiot jest
zakorzeniony i który determinuje proces poznawczy. I to fakt, że podmioty należą
do tego samego zbioru praktyk sprawia, że interpretują one rzeczy w ten sam
sposób. Pogląd ten wynika z przyjęcia tzw. pragmatycznej koncepcji znaczenia,
zgodnie z którą należy rozważyć, „jakie praktyczne skutki może pociągnąć za sobą
przedmiot naszej myśli, i te właśnie skutki będą stanowić treść pojęcia”31. Właśnie
na podstawie tej koncepcji znaczenia Fish zakłada, że znaczenie nie jest więc nigdy
czymś zastanym, uprzednim względem interpretacji, lecz stanowi jej efekt końcowy. Szczególnie istotnym jest jednak fakt, że przyjęcie pragmatycznej definicji
znaczenia wiąże się z tym, iż sam proces interpretacji traci swą aurę swobody
i arbitralności. Proces interpretacji okazuje się być zdeterminowany przez to,
w jakich praktykach podmiot interpretujący jest zakorzeniony. Szczególnie istotny
S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka: eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków 2008, s. 304.
S. Wójtowicz, Neopragmatyzm Stanleya Fisha a polskie spory o kształt literaturoznawstwa po 1989
roku, Poznań 2014, s. 41.
30
Tamże, ss. 42-43.
31
C. S. Peirce, Jak uczynić nasze myśli jasnymi, Z. Dyjas (tłum.), [w:] Wybór pism semiotycznych,
red. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1997, s. 81.
28
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jest fakt, że według Fisha w proces poznawczy wprzężone są również przekonania
podmiotu poznającego. Są one z jednej strony konstytutywnym elementem procesu interpretacji, z drugiej strony wprost wynikają ze wspólnoty interpretacyjnej
do której podmiot należy. W świetle filozofii Fisha „przekonania nie są tym, o czym
myślimy, lecz tym, za pomocą czego myślimy, i to wewnątrz przestrzeni dostarczonej przez ich artykulacje aktywność umysłu (...) zachodzi”32. Dlatego też według
Fisha nie jest możliwe takie działanie, w które byśmy nie angażowali swoich
przekonań czy wartościowań. Nie istnieje więc czysty, obiektywny, bezstronny opis
świata. Konwencjonalizm, który kryje się za koncepcją wspólnot interpretacyjnych oraz Fisha teorią poznania z jednej strony pozwala twierdzić, że znaczenia nie
są ani obiektywnie ustalone, z drugiej zaś że nie są one również dowolnie kreowane.
Konsekwencją koncepcji wspólnot interpretacyjnych jest podejście określane
mianem reader-response criticism. Opiera się ono na dwóch założeniach: po
pierwsze, że interpretacja nie jest sztuką objaśniania, odkrywania, lecz konstruowania, tworzenia znaczenia; po drugie, że decydującą, ostateczną, i właściwie jedyną instancją decydującą o znaczeniu tekstu jest sam czytelnik. Tym samym koncepcja ta kieruje uwagę „nie tyle na przekaz, co na jego odbiór, a więc raczej na czytelnika niż na obiekt”33. Odpowiadając na zarzut, po co mielibyśmy się zajmować
reakcjami czytelnika, skoro bezpośrednio dostępna jest bardziej namacalna obiektywność tekstu, Fish odpowiada, że „obiektywność tekstu jest złudzeniem, a co
więcej złudzeniem niebezpiecznym, ponieważ tak przekonującym fizycznie. Jest to
złudzenie samowystarczalnej i zamkniętej w sobie całości”34. Stwierdzenie to
wynika z założenia, że interpretacja nie jest jedynie nałożeniem jakiegoś znaczenia
na surowe fakty, lecz jawi się jako coś w pewien sposób poprzedzającego nawet
interpretowany obiekt. Jak twierdzi Andrzej Szahaj: „z punktu widzenia Fisha nie
ma (...) szans na oddzielenie tego, co jest w samym tekście, od tego, co wnosi
interpretacja”35.
Niezwykle istotnym aspektem myśli Fisha jest jego założeniowy antyteoretyzm. Szczególny wyraz uzyskuje on w sporze amerykańskiego neopragmatysty z Owenem M. Fissem. Rozważania Fissa skupiają się wokół pytania o to,
„kiedy wykładnia może osiągnąć miarę obiektywności wymaganą przez ideę

S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka..., s. 340.
Tenże, Literatura w czytelniku: stylistyka afektywna, Pamiętnik Literacki 1983, nr 74/1, s. 298.
34
Tamże, s. 280.
35
A. Szahaj, Nie ma niczego poza interpretacją, tako rzecze Stanley Fish, ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura 2001, nr. 1 (2) s. 80.
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prawa”36. Odrzucając to, co na gruncie polskiej teorii interpretacji nazywamy
anarchizmem interpretacyjnym, Fiss stwierdza, że „to, co jest wyinterpretowywane
to tekst oraz moralność w nim zawarta, nie to, co poszczególne jednostki uważają
za dobre bądź właściwe”37. Narzędziem mającym zagwarantować osiągnięcie takiego stanu rzeczy jest według Fissa ograniczenie sędziego w procesie dokonywania
interpretacji. Ma to się stać przede wszystkim za pomocą tzw. „reguł dyscyplinujących”, które „ograniczają interpretatora, przekształcając proces interpretacji z subiektywnego w obiektywny, oraz dostarczają kryteriów za pomocą których poprawność interpretacji może być oceniana”38. Celem istnienia reguł dyscyplinujących jest określenie tego, co interpretator ma interpretować oraz na jakich
kontekstach ma bazować przy dookreślaniu znaczenia interpretowanych pojęć
w taki sposób, by ich zastosowanie dawało zawsze taki sam rezultat niezależnie od
podmiotu interpretującego. Stanowisko Fissa, zakładające, że reguły dyscyplinujące
„mówią co masz zrobić i uniemożliwiają robienie tego, na cokolwiek masz ochotę”39 nie jest jednak dla Fisha przekonywujące, gdyż uważa on, że koncepcja reguł
dyscyplinujących nie jest w stanie zapewnić stałości i pewności którą obiecuje.
Nieskuteczność ta jest spowodowana samą naturą reguł dyscyplinujących – żeby
reguły mogły coś wymusić na interpretatorze, „same muszą być dostępne lub
czytelne niezależnie od interpretacji (...), muszą bezpośrednio stwierdzać swoje
znaczenie dla jakiegokolwiek obserwatora, nie zważając na jego perspektywę”40.
Jeśli jednak jest inaczej, to nie są one w stanie rozwiązać problemu dowolności
interpretacji i tworzenia znaczenia tekstu przez interpretatora. Jak stwierdza Fish,
„jeśli reguły mówią, co masz zrobić z tekstem, same nie mogą być tekstem (...).
Niestety, reguły są tekstem. Same potrzebują interpretacji i nie mogą same stanowić
ograniczenia swojej własnej interpretacji”41. Reguły dyscyplinujące zawsze są więc
interpretowane przez pryzmat własnych przekonań, a obiektywność czy neutralność którą miały zagwarantować jest niemożliwa przez to, że w sam proces ich odczytania zaangażowane są wszelkie przekonania i wartościowania podmiotu interpretującego. Jak zauważa amerykański neopragmatysta, „ponieważ reguły sytuuje
się na zewnątrz, lub uprzednio w stosunku do płaszczyzny praktyki interpretacyjnej, to mogą ją prowadzić lub kontrolować”42. Jednak wtłoczenie ich
O. M. Fiss, Objectivity and Interpretation..., s. 744.
Tamże, s. 751.
38
Tamże, s. 745.
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S. Fish, Fish v. Fiss, Stanford Law Review 1984, vol. 36, s. 1326.
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wewnątrz świata ludzkich działań, co jest konieczne by z nich korzystać, sprawia,
że tracą one swoje zdolności – tak jak każdy tekst podlegają interpretacji. Dlatego
też amerykański neopragmatysta stwierdza, że „reguła dyscyplinująca nie może
stanowić ograniczenia interpretacji gdyż sama jest produktem interpretacji”43.
Ukazana wyżej strategia polega na przyjęciu założenia, że na płaszczyźnie teorii nie
może zaistnieć nic, co miałoby jakąkolwiek siłę sprawczą – co byłoby w stanie
zdeterminować działanie podmiotu. Pogląd ten wydaje się być związany z przyznawanym człowiekowi przez Fisha miejscem w świecie. Według amerykańskiego
filozofa podmiot jest zawsze i od samego początku przypisany do określonych
norm i standardów lokalnych które go konstytuują – praktyki w które jest
zaangażowany determinują zespół jego przekonań. Dlatego też, jak stwierdza Fish,
„nie można być relatywistą – ponieważ nie można zdystansować się od własnych
przekonań i założeń tak, aby w rezultacie stały się one dla nas nie bardziej autorytatywne niż przekonania i założenia posiadane przez innych”44. Według Szahaja
„w myśl tego stanowiska nie możemy wyskoczyć z naszej «kulturowej skóry», stanąć
niejako obok nas samych i spojrzeć na nas z zewnątrz (...), nie mo-żemy zdobyć się
na spojrzenie znikąd, na całkowity obiektywizm w widzeniu oraz ocenianiu tego,
co wokół nas”45. Taki stan rzeczy jest dla Fisha podstawą twierdzenia, że wszelka
teoria jest przedsięwzięciem beznadziejnym, albowiem chcąc ją sformułować,
trzeba wyjść poza obszar lokalnych przekonań i podać je nieuprzedzonemu oglądowi, co jest niewykonalne, bo „nie ma pojęć i kategorii, które z tego obszaru by
nie pochodziły”46. Według amerykańskiego filozofa „przyznawanie teorii takiej [tj.
sprawczej – przyp. MW] władzy jest po prostu jeszcze jedną wersją wyobrażenia,
według którego rewizję założeń wywołuje we wspólnocie jakiś niezależny
czynnik”47. Uważa on bowiem, że jakikolwiek czynnik zmiany musi już być
elementem obszaru, który zmienia. Żadna teoria nie jest w stanie wymusić zmiany,
jeśli jej zalążki, gotowość na zmianę w tym kierunku nie jest już zastaną cechą danej
wspólnoty interpretacyjnej. Dlatego też, według Fisha „teoria jako sposób
przekształcenia praktyki przez zneutralizowanie interesów, przez zastąpienie jakiejś
zaściankowej perspektywy (...) perspektywą ogólnej racjonalności”48 jest niemożliwa, gdyż interpretator nie jest w stanie zacząć interpretacji z innego punktu niż
Tamże, s. 1327.
S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka..., ss. 77-78.
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A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury, Toruń 2004, s. 180.
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ten, który właśnie posiada.
Na podstawie powyższych uwag można stwierdzić, że zarówno zwolennicy
oryginalizmu, tekstualizmu i doktryny żywej Konstytucji, nie robią nic innego jak
mniej lub bardziej bezpośredniego dopasowywania znaczenia tekstu konstytucyjnego do własnych wartości i własnego rozumienia tekstu. W fishowskim duchu
antyteoretyzmu można by się również pokusić o stwierdzenie, że człowiek o przekonaniach moralno-politycznych charakterystycznych dla obecnego oryginalizmu
dochodziłby do tych samych wniosków nawet wtedy, gdyby stosował on doktrynę
żywej Konstytucji. I podobnie człowiek, którego poglądy byłyby zgodne raczej
z ideologami żywej Konstytucji, dochodziłby do postępowych rezultatów nawet
przy przyjęciu oryginalistycznej metody interpretacji. To prowadziłoby do wniosku, że w starciu oryginalizmu z tekstualizmem i doktryną żywej Konstytucji mamy
więc do czynienia ze sporem ludzi i poglądów politycznych czy moralnych, nie
teorii. W tym świetle poszczególne modele wykładni wydają się być więc jedynie
wtórną, czysto teoretyczną racjonalizacją przekonań moralnych i politycznych.
Wydawałoby się więc, że dla Fisha spór między wskazanymi metodami wykładni
jest sporem jałowym, w którym wszystkie rozwiązania uznać można za poprawne
– w końcu żadna teoria nie jest w stanie zdeterminować procesu interpretacji,
a więc wszelkie różnice, jako nieposiadające praktycznych konsekwencji, są
nieistotne.
Problem pojawia się jednak wraz z pytaniem o to, jak każda z wskazanych
teorii postrzega samą siebie. Biorąc pod uwagę fakt, że sam Fish przyznaje,
iż w procesie interpretacji oryginalista tak naprawdę nie wyraża intencji autora,
a tekstualista nie wyraża immanentnej intencji tekstu, wydaje się, że doktryna
żywej Kontytucji jawi się jako stanowisko najbardziej „samoświadome” – uwzględnia bowiem fakt, że znaczenie jest ściśle związane z samym interpretatorem.
Można by sądzić, że w związku z tym winno być przez Fisha najbardziej uprzywilejowane. Jednakże okazuje się, że amerykański neopragmatysta uważa inaczej;
Fish odrzuca bowiem doktrynę żywej Konstytucji, twierdząc, że
głosiciele doktryny żywej Konstytucji nie proponują alternatywnego sposobu
interpretacji – proponują raczej odrzucenie konstytucji (…). Twierdzenie, że nie
chcesz być związany martwą ręką przeszłości jest równoznaczne z twierdzeniem, że nie chcesz Konstytucji, przynajmniej nie takiej branej na poważnie49.

S. Fish, Intention is all there is: a critical analysis of Aharon Barak’s purposive interpretation in law,
Cardozo Law Review 2008, Vol. 29, No. 3, s. 1115.
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Wypowiedź ta wydaje się być jednak niezgodna z przedstawioną wcześniej
koncepcją reader-response criticism. Jak sam Fish rozwiązuje ten problem? Otóż
mówi on, że
w gruncie rzeczy istnieje tylko jedna logiczna odpowiedź na pytanie «co
znaczy tekst?». Nie może on znaczyć tego, co uznają za jego znaczenie czytelnicy,
bo wtedy rywalizacja na interpretacje byłaby pozbawiona reguł (i nie dało by się
ustalić zwycięzcy). Stałaby się grą w rodzaju tej, którą H. L. A. Hart określił
ironicznie jako «sędziowaną przez samych zawodników». Tekst nie może też
(…) znaczyć tego, co znaczą słowa same w sobie (...), ponieważ bez
domniemania intencji same słowa (...) nie znaczą nic. Znaczenia tekstu nie
znajdziemy także w słowniku (…), ponieważ słownik zawiera tak naprawdę
zapis dotych-czasowych intencji, jakimi kierowali się używający danego wyrazu
(...) pozbawiony jakichkolwiek wskazówek co do tego, które z nich jest właściwe,
a więc oddające intencję autora. (…) Tekst nie znaczy również tego, co określają
obowiązujące w danej chwili konwencje, ponieważ konwencje nie mają intencji
i nie tworzą tekstów. Znaczenie tekstu nie sprowadza się też do tego, co mógłby
przez zawarte w nim słowa rozumieć przeciętny lub idealny interpretator,
ponieważ nikt taki nie był tego tekstu autorem, a przypisanie mu autor-stwa na
zasadzie odgórnej decyzji sprowadza się do zmiany tekstu, a nie jego
interpretacji. Zostaje nam tylko jeden kandydat i jedna odpowiedź na postawione wcześniej pytanie: tekst znaczy to, co ma na myśli jego autor50.
Wydaje się, że jest to wyraźne odejście od koncepcji, która zakłada,
że o znaczeniu zawsze decyduje czytelnik. Co więcej, tymi słowami sam Fish tym
samym sytuuje się po stronie, de facto zdyskredytowanego po „śmierci autora”,
oryginalizmu intencjonalistycznego. Uzasadnić próbuje to Wójtowicz, który,
wychodząc z założenia, że tekst jest środkiem komunikacji, staje na stanowisku, że
Celem komunikacji nie jest zrozumienie tego, co mówi tekst jako taki (nie
ma czegoś takiego jak tekst ,jako taki”), ani zrozumienie tego, co tekst mówiłby
w innym kontekście (możliwych kontekstów rozu-mienia jest nieskończenie
wiele, to zaś prowa-dziłoby to stwierdzenia, że tekst mówi wszystko), nie jest nim
również określenie tego, co myśli o nim jakaś określona wspólnota (żadna z nich
bowiem nie ma monopolu na znaczenie), ale zrozumienie tego, co chce nam

50

S. Fish, Stanowisko tekstualne nie istnieje, ER(R)GO. Teoria, Literatura, Kultura 2006, nr 1, s. 120.
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przekazać jego autor (innymi słowy: mówi zawsze autor, nigdy tekst jako taki
czy odbiorca). Wszystkie teksty są tworami intencjona-lnymi w tym sensie, że
służą przekazywaniu jakiejś określonej intencji, zaś zrekonstruowanie tej intencji jest celem komunikacji51.
Jak jednak pogodzić jednak to, wydawałoby się normatywne wskazanie,
z wcześniejszym opisem filozofii amerykańskiego neopragmatysty? Otóż koncepcja interpretacji Fisha, mimo pozornie normatywnego założenia o tym, że interpretacja winna być nakierowana na intencję autora, nie jest tożsama z deklaracją,
że istnieje jakaś określona procedura pozwalająca poznać to jedyne „właściwe”
znaczenie Konstytucji. Fish mówi, że jego oryginalizm nie tylko nie jest związany
z żadnym stanowiskiem politycznym, lecz że nawet nie jest metodą – jest jedynie
odpowiedzią na pytanie o znaczenie Konstytucji52. Odpowiedź ta polega na
stwierdzeniu, że próby określania znaczenia tekstu na podstawie intencji autora „to
nie jest metoda interpretacji; to jest definicja interpretacji”53. Tym samym
oryginalizm Fisha okazuje się być jedynie pochodną określonych poglądów na
temat znaczenia i natury samego tekstu, a jako normatywny postulat jest on wtórny
względem deskryptywnego ujęcia procesu interpretacji. Lepszego wyjaśnienia tego
fenomenu może dostarczyć opis tego, jak sam amerykański neopragmatysta podchodzi do figury autora. Fish bowiem twierdzi, że jeśli chodzi o intencję autora, to
w gruncie rzeczy możemy mieć jedynie przekonania co do jej treści, nie ma jednak
żadnej metody która ostatecznie weryfikowałaby któreś ujęcie. Mówi on, że pozornie wydaje się, iż „wystarczy odkryć intencję autora tekstu, aby odczytać
prawidłową (...) treść”. Zwraca on jednak uwagę na fakt, że „dokumenty (nawet
dosłowne cytaty), które mogłyby przekazać nam te intencje, są nie bardziej
dostępne dla dosłownego odczytania (nie są bardziej niezinterpretowane) niż (...)
rozumienie, którego by dostarczyły”54. Innymi słowy, wszystkie artefakty które
sugerują o intencji prawodawcy, również podlegają interpretacji, a więc, w myśl
Fisha, nie mogą być samoistnym kryterium poprawności interpretacji dotyczącej
intencji autora. W gruncie rzeczy Fish sugeruje tym samym, że autor w gruncie
rzeczy jest wykreowanym przez czytelnika autorytetem – figurą, której czytelnik
przypisuje pewne intencje i na ich podstawie dokonuje odczytania tekstu.
Założenie o intencji autora, niezależnie co się tak naprawdę pod nią kryje, jest
niezbędnym elementem procesu interpretacji, gdyż, jak mówi Fish,
S. Wójtowicz, Neopragmatyzm Stanleya Fisha…, s. 73.
S. Fish, Intention is all there is..., op. cit., s. 1113.
53
Tamże, s. 1138.
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S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka..., s. 44.
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gdybym był przekonany, że za tym, co słyszę albo na co patrzę, nie stoi
jakakolwiek intencja, nie mógł-bym tego uznać za język, tylko za zestaw
przypad-kowych znaków (coś w rodzaju pozbawionego sensu ciągu liter, jaki
wystukujemy na klawiaturze komputera, by sprawdzić, czy odpowiada nam
dana czcionka), za zwykły hałas towarzyszący np. odchrząkiwaniu (…).
W takim przypadku nie dość, że nie byłoby mowy o znaczeniu, to nawet nie
byłoby powodu, żeby się go doszukiwać55.
Założenie o intencji autora jest więc konieczne by dokonać aktu interpretacji,
wszelka interpretacja jest bowiem w swej istocie próbą odszyfrowania komunikatu,
a komunikat bez autora de facto przestaje być komunikatem i staje się, jak mówi
Fish, zwykłym hałasem czy zestawem przypadkowych znaków. Z jednej strony
godzi więc w oryginalistyczne założenie o możliwości dostępu do intencji autorów
tekstu konstytucyjnego, jednocześnie stojąc na stanowisku, że jest to jedyny prawomocny sposób argumentacji w sporze o znaczenie Konstytucji. Innymi słowy,
Fish mówi, że znaczenie tekstu Konstytucji ostatecznie i tak ustala interpretator,
jednakże, jeśli chce, by jego interpretacja się przyjęła i była uznana za zgodną z ideą
Konstytucji, to czytelnik musi grać w grę polegającą na ustaleniu intencji prawodawcy; grę, której wynik nigdy nie jest ostatecznie rozstrzygnięty i ma charakter
retorycznego sporu.
Między innymi właśnie dlatego Fish odrzuca stanowisko Scalii. Stwierdza on
bowiem, że „słowa tekstu oddzielone od intencji mogą oznaczać zbyt wiele. Aby
uzyskać [konkretne – przyp. MW] znaczenie, musisz (...) zacząć od intencji”56,
a Scalia, ignorując intencję autora, szuka znaczenia tekstu Konstytucyjnego
w nieodpowiednim miejscu. Amerykański neopragmatysta powołuje się przy tym
na fakt, że „tekst nie znaczy (...) tego, co określają obowiązujące w danej chwili
konwencje, ponieważ konwencje nie mają intencji i nie tworzą tekstów”57.
Zgodna z Fishowskim nastawieniem byłaby również krytyka interpretacji
historycznej dokonana przez Andrzeja Szahaja:
przeszłość jest takim samym tekstem, jak wszystkie inne teksty kulturowe
i podlega takim samym kon-strukcjom wynikającym z partykularnej interpretacji [...]. Nie mamy żadnego uprzywilejowanego, bezpośredniego dostępu do
S. Fish, Stanowisko tekstualne nie istnieje..., s. 110.
Tenże, How Scalia Is Wrong, [online] https://opinionator.blogs.nytimes.com/2006/04/11/howscalia-is-wrong [dostęp 31.10.2017].
57
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przeszłych kontek-stów kulturowych [...] a zatem każ-da interpretacja jest
interpretacją adaptacyjną58.
W myśl tej krytyki przeszłość nie może być kryterium poprawności interpretacji, gdyż ona sama, w kształcie w jakim się jawi, jest już jej rezultatem. Zawsze
interpretujemy z wnętrza współczesności i nie ma innej możliwości. Z podobnych
pobudek Fish dystansuje się do stanowiska tekstualistycznego. Jak stwierdza:
Dopiero w świetle (...) zamiaru dźwięki stają się słowami i nabierają
znaczenia. Słowa same w so-bie, pozbawione ożywiającej je intencji, nie mają
mocy, ani semantycznego kształtu; nie są jeszcze językiem. Kiedy ktoś powiada
nam (jak to mają w zwyczaju tekstualiści), że jest w stanie zrozu-mieć słowa
w oderwaniu od intencji, po czym zadowolony z siebie przystępuje do
interpretacji tekstu, to tak naprawdę bazuje już na intencji, którą bezwiednie
założył 59.
Ostateczną rację za odrzuceniem tekstualizmu wyraża on stwierdzając,
że w sporze interpretacyjnym „nie można odwołać się do tekstu, ponieważ tekst
sam stał się obszarem interpretacyjnej niezgody, która podzieliła interpretacje.
W istocie rzeczy tekst (...) jest pewną konsekwencją interpretacji, dla której ma on
jakoby stanowić poparcie”60.
Podsumowując, Fish odrzuca nowy oryginalizm Scalii, tekstualizm i doktrynę żywej Konstytucji jako stanowiska wadliwe, jednocześnie uchylając krytykę
intencjonalizmu poprzez swoistą reinterpretację tego stanowiska. Działanie to
pozwala mu na stwierdzenie, że
interpretacji tekstu nie dokonuje się poprzez poszukiwanie znaczenia, które
byłoby akceptowalne przez innych ludzi. Interpretacji dokonuje się po-przez
określenie, bądź przynajmniej próbę okre-ślenia, jakie znaczenia miał na myśli
autor; kwestia tego, czy ustalone znaczenie jest tym, którego wię-kszość by
oczekiwała, z perspektywy interpretacji nie ma znaczenia 61.
W konsekwencji Fish stwierdza, że „jeśli tym jest właśnie «żywa Konstytucja»
– Konstytucją produkowaną i reprodukowaną poprzez serię aktów niewierności –
A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, Teksty drugie 1997, nr. 6, ss. 14-15.
S. Fish, Stanowisko tekstualne nie istnieje..., op. cit., s. 120.
60
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to niniejszym oddaję głos na prawdziwą Konstytucję”62. Wypowiedź ta wyraża
przekonanie, że to właśnie oryginalizm jest dyskursem, który z jednej strony jest
zgodny z podstawowymi intuicjami dotyczącymi natury procesu interpretacji,
a z drugiej uwzględnia powagę dokumentu, którym jest Konstytucja. Trzeba jednak
wyraźnie podkreślić, że taki stan rzeczy nie jest tożsamy z afirmacją jedynie
poglądów polityczno-moralnych właściwych oryginalistom. Po pierwsze, Fish jest
świadom, że jego oryginalizm, jak każda inna teoria, nie jest w stanie zdeterminować procesu interpretacji – jak twierdzi amerykański neopragmatysta, „żadna
teoria interpretacji Konstytucji nie może zdeterminować rezultatów interpretacji”63. Dlatego też filozofia amerykańskiego neopragmatysty w pełni uprawomocnia nie tylko klasyczny oryginalizm, ale i strategię, której autorem był Dworkin, a który swą koncepcję living originalismu zbudował od podstaw na intencji
autorów Konstytucji, dochodząc jednak do zupełnie odmiennych wniosków i rozwiązań i sankcjonując zupełnie inne przekonania polityczno-moralne niż klasyczni
oryginaliści. Fenomen ten ukazuje naturę filozofii Fisha – pomimo odrzucenia
doktryn innych niż intencjonalistyczny oryginalizm, nie wyklucza ona poglądów
właściwych choćby dla zwolenników doktryny żywej Konstytucji, lecz jedynie
proponuje pewien sposób argumentacji który najbardziej przystaje do idei sporu
o znaczenie Konstytucji. Fish nie mówi zatem, czy, na ten przykład, instytucja kary
śmierci jest konstytucyjna czy też nie, lecz jak należy argumentować na jej rzecz
bądź przeciw niej. Wydaje się, że tym, co chce osiągnąć amerykański neopragmatysta poprzez swoją teorię interpretacji jest zaakceptowanie Konstytucji jako
najważniejszego dokumentu prawnego i świadome postępowanie w zgodzie
z naturą interpretacji – doktryny niespełniające już pierwszego warunku sytuują się
według Fisha nie jako strony sporu o znaczenie Konstytucji, lecz konfliktu, który
tak naprawdę dotyczy tego, czy coś takiego jak Konstytucja w ogóle powinna istnieć. Wniosek płynący z przedstawionej w niniejszym tekście analizy jest jednak
inny i posiada charakter niemalże decyzjonistyczny: otóż powyższy opis sporu
pomiędzy oryginalizmem, tekstualizmem i doktryną żywej Konstytucji zdaje się
ukazywać, że spór o „właściwą” interpretację Konstytucji nie jest autentycznym
sporem prawnym czy teoretycznym, lecz jest derywatem walki określonych stanowisk politycznych które próbują racjonalizować swoje poglądy poprzez konstruowanie konkretnych modeli wykładni prawa.
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Summary

The doctrine of interpretation
of the US Constitution in the light
of Stanley Fish's neopragmatic

One of the most interesting issues disputed at the level of american theory
and philosophy of law is a dispute about how to determine the meaning of the
Constitution of the United States. The purpose of this text is to to compare and
analyze the most important methods of interpretation of constitutional text –
originalism, textualism and living constitutionalism – in light of assumptions of
neo-pragmatism in the version proposed by Stanley Fish. Fish is one of the most
eminent American philosophers of the twentieth and twenty-first century. The
main area of his scientific activity is theory of literature, law, and history. In light
of the problem discussed in the text very important is his concept of readerresponse criticism, which which assumes that the meaning of a given text is always
determined by the reader. Tools proposed by the American neopragmatist enable
not only to identify the most appropriate model of reading the constitutional text,
but also provide the answer for two fundamental questions: what is the actual
nature of the dispute over the meaning of the constitutional text, and whether the
theory of law is capable of delivering tools to solve it.
Keywords: neopragmatism, interpretation, the Constitution
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Traditionalists vs. Libertarians:
The Seven Major Differences between the
Two Currents of American Conservatism
A dispute between the representatives of traditional conservatism and
libertarianism has been present in the American discourse from the early 1950s.1
Although some thinkers like Frank S. Meyer or politicians like Barry Goldwater,
have tried to create a consensus between the two political philosophies, some issues
still remain unsolved. The problems concern even the definition of both concepts.
For the Europeans, classical liberalism and conservatism contradict each other. But
because the USA was founded on liberal principles, liberal thinking is a part of
American history and cultural heritage. Facing contemporary changes in political
thought and the growing popularity of left-wing progressivism, one can easily state
that American conservatives want to preserve their old culture of liberty and individualism. The cultural heritage of the Founding Fathers is influential in contemporary American society. Libertarianism in America is therefore, considered a current of American conservatism. This essay will explore the seven major differences
between traditionalism and libertarianism and prove that although they share some
qualities, they do not correspond with each other.
The first basic difference is the very foundation of each of these concepts.
Libertarianism is founded on axioms. Its principles are very clear and the rest
philosophical issues are being deducted from them. The “non-aggression axiom”
and axiom of the “right to self-ownership,” lie in the core of libertarianism. Every
other aspect of this political view is derived from two simple rules. Libertarian

L. Edwards, The Conservative Consensus: Frank Meyer, Barry Goldwater, and the Politics of Fusionism, [online] The Heritage Foundation, http://www.heritage.org/political-process/report/the-con
servative-consensus-frank-meyer-barry-goldwater-and-the-politics, [last modified Jan 22, 2007].
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philosophy is therefore consistent, and limited to basic concepts, which shape the
liberal (in the European sense) world view.
Conservatives, however, are more reactive. Friedrich A. Hayek defined conservatism as an “attitude of opposition to drastic change,” rather than a system of
principles and axioms2. Some researches state that traditionalism is not really
a political theory, but more of a “tradition of social criticism”3. It does not mean
that contemporary American conservatives do not have principles. Conservatism
provides a very specific list of values like: private property, liberty, morality, or free
market. However, all of these virtues have their source in tradition and they were
constructed on the basis of the wisdom of the ancestors.. One could say that
a thousand years from now, today’s progressive values could be treated as tradetional. As a reactive philosophy, conservatism cannot provide an alternative for the
direction in which contemporary culture and political philosophy go. According
to Hayek, conservatism can only slow down the process of moder-nization and
progress, but it cannot offer anything in exchange. As he expressed it, the problem
is “not how fast of how far we should move, but where we should move”4. He also
stressed that the conservative “brake on the vehicle of progress” is not enough for
a liberal thinker. Libertarianism, as a philosophy based on axioms, present an
alternative for the mainstream political forces.
The second difference between libertarians and traditionalists is reflected in
their views of moral values. Traditionalists are very much attached to their morality
in both private and political life. Not only do they openly state that moral code
should be a part of politics, but they also specify its origins. According to American
conservatives, true morality comes from the Christian values. It is strongly associated with the cultural heritage of the Americans and the Europeans. Russell Kirk
in “The Conservative Mind” exhorted to the “public affirmation of Christian
morality in America”5. According to Kirk, the first and most important traditionnalist principle is the “belief that a divine intent rules society as well as conscience.”6 These examples show that according to conservative ethics, moral values
should be a part of the public sphere. Traditionalists refer to the rules of Ten
Commandments, family values, loyalty, piety and hierarchy. Even non-Christian
F. A. Hayek, Why I Am Not a Conservative, [in] The Constitution of Liberty, Chicago 1960.
M. C. Henrie, Understanding Traditionalist Conservatism, [in]Varieties of Conservatism in America,
ed. P. Berkowitz, Stanford 2004, p.14.
4
F. A. Hayek, Why I Am Not a Conservative … .
5
R. Kirk, The Conservative Mind, [in] Conservatism in America Since 1930, ed. G. L. Schneider,
New York 2003, p. 113.
6
Ibidem.
2
3

250

Traditionalists vs. Libertarians…

conservatives stress the importance of self-control and “ancient restraints”7. Their
significance is justified by the fact that they were tested in the past, and they come
from the wisdom of their ancestors.
Apart from religious values, conservatives appeal to the value of land, private
property, liberty and individualism. However, their ideas of liberty and
individualism are understood in a peculiar way. In a society where Christian values
are the only legitimate ones, there’s no right for absolute freedom. The conservative
freedom lies only in the biblical “free will” concept – one has the right to do
whatever one wants, but only one way is the right way. In religious terms, picking
the wrong actions would mean an eternal punishment. This concept could be
referred to as “controlled freedom,” or freedom to act within the demarcated
frames.
Similar problems emerge when it comes to individualism. As conservatives
stress the role of families and clans in the society, they underline that man is not
happy as an individual, but as a social being. The aspect of family bonds, close
relationship between mother and a child, and the importance of marriage all
suggest that society is built from small tribes. Conservatives stress that families,
rather than individuals, should be autonomous.
Whereas traditionalists emphasize the importance of moral values in the
society, libertarians present a slightly different standpoint. In contrary to
conservatism, where values are specified, libertarianism gives only a hint of how
man should act in a society. Libertarianism is founded on the so-called “natural
rights.” According to most thinkers, libertarian values are: individualism and
freedom, and the inalienably attached value of private property. Murray Rothbard
summarized libertarian morality as the “axiom of the right to self-ownership”8. In
this concept man has the exclusive right to make decisions concerning his body
(individualism, freedom) and his private property. In contrast to collectivist
ideologies, a person is not a property of the society. At the same time a person do
not own any part of the society. A man only owns himself 9. On these principles
the libertarian morality ends. It does not pretend to be a universal morality. Is it
only a basic point of reference to which any individual should allude. Researchers
stress out the fact that libertarianism is nothing more than a political philosophy
R. M. Weaver, The Quest for Order, [in] Conservatism in America Since 1930, ed. G. L. Schneider, New York 2003, p. 96.
8
M. N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto Revised Edition, New York 2002,
p. 28.
9
Ibidem.
7
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and it does not have the ambition to judge people’s individual convictions: “The
fact is that libertarianism is not and does not pretend to be a complete moral or
aesthetic theory; it is only a political theory, that is, the important subset of moral
theory that deals with the proper role of violence in social life... what a person does
with his or her life is vital and important, but is simply irrelevant to libertariannism”10. Therefore, any person in the society is free to do as one pleases. It means
that libertarianism provides only a basic framework for human actions. Various
philosophies like Christianity, libertinism, asceticism, or even bourgeoisie, can
exist within the principles of libertarian political thought11. According to scholars,
libertarianism gives people the freedom to think, act, and believe in whatever they
please. Libertarians present similar views in the case of individualism. They say
nothing about family bonds, rather they present a vision of extreme individualism,
where society is not composed of clans or tribes, but from self-directed human
beings. It does not exclude the possibility of existence of love, and family bonds,
but it is definitely opposed to governmental concepts like, for example, marriage12.
The third difference between libertarian and traditionalist morality is its
philosophical background. Traditionalists believe that morality is transcendent
and its source lies in a higher power. A very strong concept of “objective truth”
appears in the traditional worldview13. In a sense, traditionalists are essentialists.
Moral principles, including justice, are not made, or observed by men – they are
above nature.14 In other words, moral values derive not from the human nature
itself, but from a transcendent being, in this case God. It implies they are not to
be disputed. They are guarded by the God himself, and cannot be changed. They
were not discovered by observation of human nature, but invented by God and
written in the Holy Scripture. One can say that moral values are the transcendent
form of law. Conservatives also believe that the state should enforce God’s laws.
Libertarians try to treat this issue more “scientifically.” Rothbard compares
man’s natural rights to the properties of elements. Just like iron and copper have
some physical properties that are associated with their nature, similar properties
affect mankind. According to libertarians, the rights to individualism and freedom
M. N. Rothbard, What is Libertarianism?, [in] Conservatism in America Since 1930, ed. G. L. Schneider, New York 2003, p. 263.
11
Ibidem, pp. 263-264.
12
J. L. Himmelstein, To the Right: The Transformation of American Conservatism, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1989, p. 46-48; According to libertarian thinkers, marriage is an incursion of the private sphere. The government should not have the right to interfere with citizen’s relationships.
13
J. L. Himmelstein, To the Right…, p. 51.
14
R. Kirk, The Conservative Mind …, p. 110.
10
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are not accidental. Those principles were discovered on the basis of empirical
observation of mankind. They allow people to perform best in a society15. This
attitude does not involve transcendent beings. The concept of absolute truth is
virtually absent from the libertarian worldview. However, as libertarianism is just
a moral framework, an individual has the right to interpret these natural
phenomena in different ways. Moreover, the list of libertarian values is shorter than
conservative values, and it does not provide with any specific instructions of how
to live and what to believe in.
Alluding to the ancient dispute about the nature of man, it is important to
present the fourth difference between libertarians and traditionalists. Traditional
conservatives underline the tendencies of man towards evil. This concept has its
roots in Christianity and the concept of the original sin. Kirk stressed that evil
is a part of human nature and it should be taken into consideration when applying
a political philosophy and choosing a form of government. He underlined that
“humanity has a natural proclivity toward violence and sin”16. Richard Weaver
stated that a man without principles inevitably moves towards degradation17. This
conviction is the root of traditionalist thinking about the government. In a society
created of imperfect beings that without restraints and order would inevitably
degrade into chaos and destruction, it is necessary to guard the principles of
morality, order and stability.
Libertarians, however, present an opposite standpoint of extraordinary faith
in mankind. According to this philosophy, liberty and individualism lie in human
nature, and therefore people act the best when set free. If society was based on the
two libertarian axioms, everyone would be free to do whatever one wants.
Including committing crimes – in libertarian society crime would not be automatically prosecuted. Only the victim would have the right to judge the criminal
in the spirit of the “non-aggression axiom”18. Libertarians state that every man
is a mixture of good and evil. However, in various conditions one of these human
attributes could predominate. For example, in a free society, people would be more
prone to do good. In an opposite situation when given the power over other
people, for example in a form of government or other institution, the evil aspects
of human nature emerges19.
M. N. Rothbard, For a New Liberty…, p. 26-27.
R. Kirk, The Conservative Mind … .
17
R. M. Weaver, The Quest for Order …, p. 95
18
Ibidem, For a New Liberty …, pp. 45-46.
19
Ibidem, What is Libertarianism? …, pp. 269-270
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This leads to the fifth important conflict between libertarians and traditionnalists. Their views of the state, government, and power, are fundamentally differrent. Libertarians believe that state is the biggest enemy of freedom. They “regard
the state as the supreme, the eternal, the best organized aggressor against the persons and property of the mass of the public”20. Indeed, treating directly libertarian
axioms leads to conclusions, that even the existence of census, passports, or driver’s
license is a violation of basic human rights. According to libertarians, all public
institutions are the enemies of freedom and individualism. Therefore taxation
is treated as theft, conscription as slavery, and war as a mass-murder.21 The powerful libertarian argument against the state concerns the nature of man. Rothbard
argues that if all men were good, the government would not be necessary, and if
“all men were evil, that the case for the state is just as shaky, since why should
anyone assume that those men who form the government and obtain all the guns
and the power to coerce others, should be magically exempt from the badness of
all the other persons outside the government?”22. Moreover he claims that all
institutional documents and concepts like the Constitution, “separation of powers,” or “checks-and-balances” do not perpetuate anything, since any government
is free to inter-pret it in their own way.23 The solution is to follow human nature
and let people live in a free society, which, according to Rothbard, would encourage peaceful and voluntary actions of men24.
On the contrary, conservatives claim that state is necessary. Kirk referred to
the state as “a divinely ordained moral essence, a spiritual union of the dead, the
living and those yet unborn”25. In comparison to the libertarian vision of state and
society, conservatives present a more commonsense argument. Since libertarian
“free society” exists only mythically, not historically, traditionalists reach to the
wisdom of past civilizations to claim that people perform best in an organized,
hierarchical society. Kirk states that there is a natural distinction among men, and
that “society longs for leadership... orders and classes.”26 Political power, therefore, should be concentrated on retaining the established order of classes and

Ibid, For a New Liberty …, p. 46.
Ibidem.
22
Ibid, What is Libertarianism? …, p. 269.
23
Ibid, For a New Liberty …, p. 48.
24
Ibid, What is Libertarianism? …, p. 269.
25
E. Burke, quoted in Kirk, The Conservative Mind, p. 112. Actually Burke was describing society,
not the state with these words. However this does not change the fact that Kirk used this quote to
express his own opinion about the role of the state.
26
R. Kirk, The Conservative Mind …, p. 110.
20
21
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privileges. For conservatives, order is a precious value achieved by hard work. It is
also easy to loose, therefore a lot of effort should be put to maintain it. People who
are evil by nature need various institutions that watch over the principles of
morality, freedom, self-control, and individualism27. Arguing against libertarian
case, conservatives claim that some people are natural-born leaders. In a properly
established society of social classes, people are satisfied and confident about their
future and their life28. Edmund Burke encouraged to “love the little platoon we
belong to in society”29. American conservatives believe in the wisdom of the Founding Fathers and the importance of the state documents. Kirk stresses the durability of the American Constitution30. However, this does not mean that traditionalists are in favor of a big centralized state. Their political philosophy opts for
a limited, self-controlling, decentralized government. The government should only
be a guard of the existing order, instead of creating new laws and bigger bureaucracy. This analysis proved that the difference between libertarian thinkers and
conservatives is significant. While traditionalists think that a “proper” government
has the power to suppress the “evil” of mankind, libertarians claim that mankind
is “good” only without the “evil” government.
The sixth dispute between libertarians and traditionalism is about the nature
of society. Libertarians believe that society is nothing more than a set of individuals
who do not necessarily have common interests or goals, apart from the basic need
for freedom (the axiom of the right to self-ownership). Some even state that the
very concept of society is ironic, because “society is everyone but yourself”31. The
assumption of this concept is that people do not necessarily need family or social
bonds. In a more radical view one could state that social bonds disturb the
individuals.
Traditionalists acknowledge the need of people to create communities. They
treat society as a body of people who share similar values. Individuals voluntarily
create various institutions like marriage, family, neighborhood, church, or businesses. Every institution serves society, as long as it is voluntary and created form
the bottom up.32

J. L. Himmelstein, To the Right …, p. 50.
R. Kirk, The Conservative Mind …, p. 110.
29
E. Burke, quoted in Kirk, The Conservative Mind …, p. 115.
30
R. Kirk, The Conservative Mind…, p. 114.
31
M. N. Rothbard, For a New Liberty …, p. 38.
32
J. L. Himmelstein, To the Right…, p. 53.
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This brings this debate to the issue of totalitarianism. As by and large both
parties agree that totalitarianism is the biggest evil, their remedies for this problem
differ. Libertarians, on one hand, claim that collectivism and other restrictions of
individual freedom lead inevitably to totalitarianism. Traditionalists on the other
hand, believe that in a society where people lack family and community bonds,
totalitarianism is most probable to emerge. In an atomistic society that lack social
bonds, people are more prone to materialism, greed, and lust for power. Therefore,
as some scholars argue, totalitarianism, in conservative view, derives from extreme
individualism33.
The last difference between libertarians and traditionalists is their attitude
towards laissez-faire economy. Even though both parties tend to praise capitalism,
some parts of their attitude towards free market also differ. Libertarians treat
capitalism as a remedy for collectivism34. In their view, the market should be
unrestricted by any regulations or influence. A well performing market of free
exchange leads to progress, development of science, industry, and therefore to the
well being of mankind. Some writers like Ayn Rand, who is sometimes associated
with libertarian thinking, present a radical view of earth as a building material.
As one of the characters of Fountainhead expressed it: “these rocks ... are here for
me; waiting for the drill, the dynamite and my voice; waiting to be split, ripped,
pounded, reborn; waiting for the shape my hands will give them”35. Murray
Rothbard himself expressed similar views on ecology and environmentalism 36.
However from his utterance one could deduce that libertarianism is not seriously
concerned with the issues of environment.
Traditionalists, on the other hand, treat issues of earth, agrarianism and
nature very seriously. Although they generally approve of capitalism and free
exchange among society, they are concerned with industrialism and its consequences. Not only do they appeal to the issue of environment, but they also see the
threats of materialism and conspicuous consumption in everyday life. Prominent
conservative thinkers, like Russell Kirk and Richard Weaver underlined that
industrial standarization, mass-production, materialization, mass-communication,
rapid transportation, and cheap press are the factors that destroy order and stability

Ibidem.
Ibidem, p.55.
35
A. Rand, The Fountainhead, New York 2016, part I, I, e-book.
36
See: Rothbard on Freemarket Environmentalism, [online] YouTube, https://www.youtube.com/
watch?v=jysNNTGgyr0 .
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in society37. But most importantly, these forces destroy moral values and
transcendental beliefs among the people. Weaver stressed the importance of
transcendence in his essays “The Quest for Order” and “The Southern Tradition
at Bay”38. In those essays he underlined the threats of contemporary science,
psychology and the theory of evolution39. Weaver stresses the threat of Occam’s
philosophy of nominalism for the concept of objective truth. Other conservatives
like Melvin E. Bradford, or “Twelve Southerners” in their essay “I’ll take my
stand,” underlined the importance of nature and opted for returning to the agrarian society.
Although many researchers wanted to marry these two ideas, the philosophical background of both makes it impossible. Even though these concepts share
some properties, like the quest against tyranny, laizzes-faire economy, or private
property, their ways of understanding the world are much different from each
other. Whether, it is not impossible to be a conservative libertarian, being a libertarian conservative creates some ideological problems. One could say that libertarianism, as a framework, can be adapted to any philosophy. Nevertheless some
issues would still remain unsolved, for example the issue of morality or extreme
individualism. However it is necessary to underline the history of these two political concepts. They are both rooted in the European liberal thought. After the
United States of America was established, they took different paths, but one can
say, that they both originated from the European concept of liberty.
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Streszczenie

Tradycjonaliści kontra libertarianie:
siedem podstawowych różnic pomiędzy
dwoma nurtami Amerykańskiego
Konserwatyzmu
W amerykańskich naukach społecznych libertarianizm i konserwatyzm są
często traktowane jako część jednej politycznej tradycji. Istnieją jednakże fundamentalne różnice między tymi nurtami, które uniemożliwiają ich przedstawicielom
dojście do konsensusu. W tym eseju zostały przeanalizowane podstawowe różnice
pomiędzy libertarianizmem i konserwatyzmem amerykańskim aby dowieść, że pomimo posiadania pewnych cech wspólnych, koncepcje te nie korespondują ze
sobą. W pracy badawczej przeanalizowana została filozofia, aksjomaty oraz inne
elementy obu nurtów politycznych. Przedstawione zostały podstawowe różnice,
konflikty filozoficzne, i dysputy nad naturą tych dwóch tradycji. Analiza dotyczyła
problemu moralności, wartości, praw naturalnych i ich roli, koncepcji “prawdy
obiektywnej”, podejścia do natury ludzkiej (czy jest ona dobra, czy zła?), poglądów
na temat państwa, rządu i władzy, oraz natury społeczeństwa, a także poglądów na
gospodarkę wolnorynkową i kapitalizm.
Słowa kluczowe: Amerykański konserwatyzm, libertarianizm,
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Komunitariańska krytyka
teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa

Dzieło Johna Rawlsa to jeden z najambitniejszych projektów w powojennej
filozofii polityki, zarówno pod względem celów, jak i roszczeń. Amerykański filozof
przywrócił wiarę w uprawianie filozofii społecznej i filozofii polityki w czasach zimnej wojny - impasu nie tylko politycznego, ale również filozoficznego. Poszukując
swojej wizji sprawiedliwości dostarczył on kanonicznego uzasadnienia instytucji
społecznych, politycznych i ekonomicznych Zachodu, nawet jeśli nie sam, to pośrednio1. Jesteśmy jednakże świadkami momentu, w którym zaufanie do owych
instytucji jest niezwykle niskie, a popularność ruchów zapowiadających ich radykalną rewizję zwiększa się z wyborów na wybory po obu stronach Atlantyku. Uważam, że należałoby potraktować te zjawiska jako asumpt do rozważań nad filozofią
Rawlsa, tak reprezentatywną dla zachodniego myślenia. Prześledzenie jego wizji
organizacji społeczno-politycznej, w ten sposób, by zobaczyć wewnętrzne ograniczenia tejże pozwoli lepiej zrozumieć procesy zachodzące dookoła nas. Moim zdaniem najbardziej adekwatną w kontekście nowopowstałych ruchów społecznych
i politycznych jest krytyka komunitarian, której poświęcony jest niniejszy tekst.
Komunitaryzm nie jest doktryną o jasno wyznaczonych ramach i jednoznacznym programie. Jak słusznie wskazuje Will Kymicka, komunitarianie ze słynnej
triady rewolucji francuskiej: „wolność, równość, braterstwo” najbardziej dowartościowują ostatnie z haseł2. Punktem wyjścia myślenia o społeczeństwie dla reprezentantów tego ruchu jest wspólnota, ale nie utopijna, którą należy zrealizować
w rewolucji, skoku do królestwa wolności, ale ta, która urzeczywistnia się w języku,
praktykach i społecznych instytucjach. Łączy ich także krytyczne nastawienie do
Wskazać tu należy chociażby teorię Ronalda Dworkina, zob. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie,
Warszawa 1998; inspiracją polemiczną była Teoria Sprawiedliwości dla Roberta Nozicka, przedstawiciela libertarian, zob. R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010.
2
W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009, s. 259-260.
1

261

Gniewomir wychichowski - Kruchta

liberalizmu, który jest punktem odniesienia dla każdego z myślicieli identyfikującego się z tym nurtem filozofii (co Pawła Śpiewaka doprowadziło do wniosku,
że komunitaryzm jest w istocie korektą liberalizmu, a nie samodzielną doktryną3).
Według nich liberalizm jest toksyczny i destrukcyjny dla wspólnot, redukując je
jedynie do zbioru pustych, obiektywnych procedur. Jest to, wedle ich poglądu,
zagrożenie także dla jednostki, ponieważ to wspólnota zapewnia indywidualne
prawa, jest gwarantem istnienia i realizacji celów życiowych, w końcu to dzięki niej
można działać jako podmiot moralny.
Sam ruch jest wewnętrznie zróżnicowany, każdy z jego przedstawicieli inaczej
rozkłada akcenty, jednakże cel – demistyfikacja liberalizmu w jego współczesnej
odsłonie – jest jeden. W związku z tą swobodą programową ciężko jednoznacznie
określić przedstawicieli tego ruchu. Właściwie każdy komentator współczesnej
filozofii politycznej ma inną wizję tego kogo należy do komunitarian przyporządkować. Także sami autorzy nie odżegnują się od łatki „komunitarysty”, prawdopodobnie ze względu na niechęć do bycia zaszufladkowanym. Mój wybór: Michaela
Sandela, Michaela Walzera oraz Charlesa Taylora jest umotywowany tym, że właśnie Ci autorzy (niejako koryfeusze tego ruchu) zdobyli wielką popularność w latach 80 i początku 90 ubiegłego wieku i ustanowili w amerykańskiej debacie publicznej opozycyjny wobec liberalizmu Rawlsa czy też Dworkina sposób myślenia
o państwie, prawie i społeczeństwie.
Rawls konstruując swoją teorię sprawiedliwości odnosi się do tradycji umowy
społecznej, jednak jak sam pisze, chce „przenieść ją na wyższy stopień abstrakcji”4.
Obecny u klasycznych kontraktualistów stan natury zastępuje „sytuacją pierwotną”, czyli hipotetycznym momentem, w którym indywidualne podmioty chcą
ustalić zasady podstawowej struktury społecznej, a więc reguły wedle których urządzone będą instytucje ich przyszłego społeczeństwa5. By były one sprawiedliwe,
wybór ten musi zostać dokonany bezstronnie, a więc za tzw. „zasłoną niewiedzy”,
która ogranicza ludzką percepcję. Pozbawia uczestników wiadomości o swoich
miejscach w społeczeństwie, pozycji, przygodnych atrybutach, w które zostali wyposażeni przez los jak talent, siła fizyczna, atrakcyjność i uroda, skłonność od ryzyka, optymizm lub pesymizm, ale także wiedzy o generacji do której należą, oraz
swoich planów życiowych, a co za tym idzie – swoich wizji i koncepcji dobra. Dys-

P. Śpiewak, Poszukiwanie wspólnot, (w:) Komunitarianie. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2004, s 5.
4
J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2013, s. 40.
5
Tamże, s. 40-48.
3
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ponują jedynie wiedzą ogólną dotyczącą praw ekonomii i psychologii. Zasłona niewiedzy ma być gwarantem bezstronnego i racjonalnego wyboru zasad sprawiedliwości, czyli formalnych, proceduralnych struktur, będącymi ramami przestrzeni,
w której aktorzy społeczni będą mogli działać, swobodnie rewidować i określać
własne koncepcje dobra. Nie odnosi się to w żaden sposób do materialnej wizji
„dobrego społeczeństwa”. Jak pisze Rawls: „W teorii sprawiedliwości jako bezstronności nie bierze się ludzkich popędów i skłonności za dane, a następnie szuka
ich najlepszego sposobu zaspokojenia. Zasady sprawiedliwości wyznaczają im granicę, słuszność ma pierwszeństwo przed dobrem”6. Ten zabieg ma zagwarantować
możliwość abstrahowania od swoich grupowych bądź partykularnych interesów
i stworzenia takiego urządzenia społecznego na które zgodziliby się wszyscy, niezależnie od swojej pozycji w społeczeństwie. Rawls, odwołując się do racjonalności
i psycho-logii ludzkiej twierdzi, że każdy będzie myślał wedle zasady: jeśli nie wiem
jaki kawałek tortu mi przypadnie, to dzieląc go będę starał się dzielić po równo7.
To założenie prowadzi go do sformułowania koncepcji ogólnej, która głosi, że:
„wszelkie społeczne wartości – wolność i możliwości, dochód i bogactwo oraz podstawy szacunku dla samego siebie – mają być równo rozdzielone, chyba że nierówna dystrybucja jakiejkolwiek (czy też wszystkich) spośród tych wartości jest korzystna dla każdego”8. Ta ogólna koncepcja zostawiona sama sobie mogłaby mieć
konsekwencje wybitnie nieliberalne (można sobie wyobrazić na jej gruncie jakąś
formę pozbawienia np. wolności politycznych w imię praw socjalnych), doznaje
istotnej modyfikacji przez dodanie tzw. dwóch zasad sprawiedliwości:

1. Każda osoba winna mieć równe prawo do jak najszerszego całościowego
systemu równych podstawowych wolności, dającego się pogodzić
z podobnym systemem dla wszystkich (zasad wolności);

2. Nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone, aby były
z największą korzyścią dla najbardziej upośledzonych (zasada dyferencji)
i jednocześnie były związane z dostępnością urzędów i stanowisk w warunkach autentycznej równości szans9.
A następnie zmieniona raz jeszcze poprzez dodatkową modyfikację, tzw. zasadę priorytetu. Zapewnia ona pierwszeństwo zasady wolności przed zasadą dyfe-

Tamże, s. 67.
Tamże, s. 227.
8
Tamże, s. 109.
9
Tamże, s. 107.
6
7
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rencji i dostępności urzędów, a dostępności urzędów przed zasadą dyferencji. Wynika z tego, że wolność może być ograniczona jedynie w imię zwiększenia całościowego systemu wolności, który jest udziałem wszystkich10.
Jak widać zasada dyferencji, a więc podziału dóbr, nie może obyć się bez jakiegoś odniesienia do dóbr jako takich. Rawls, mimo że, swoją teorię przedstawia
jako deontologiczną, a więc przyznającą prymat słuszności, a abstra-hującą od określania jakiegoś konkretnego dobra musi jakoś do samego pojęcia dobra się odnieść.
Wyróżnia on tzw. dobra pierwotne, a więc takie, których „pragnienie jest czymś
rozumnym, niezależnie od tego czego pragnie się poza nimi” 11. Pożądanie tych
dóbr jest powodem, dla którego jednostki wchodzą w sytuację pierwotną, zgadzają
się co do zasad sprawiedliwości i współtworzą społeczeństwo. Dobra pierwotne
dzielą się na naturalne (talenty, siła, inteligencja) i społeczne (pozycja, władza,
prawa, wolności, bogactwo). Tylko dobra społeczne podlegają racjonalnej dystrybucji, depozytariuszem dóbr naturalnych jest los. Jak widać, Rawls doprowadza do
korekty klasycznego liberalizmu, poprzez „uspołecznienie” pewnych kategorii
dóbr, zostając jednak w jego granicach przez przy-znanie bezwzględnego prymatu
wolności przed dystrybucją.
Te zasadnicze zręby teorii sprawiedliwości poddał krytyce Michael Sandel
w swoim dziele pt. Liberalizm a granice sprawiedliwości. Jako jedyny z przedstawianych przeze mnie autorów w swojej krytyce liberalizmu bezpośrednio odnosił
się do Rawlsa, dla pozostałych nie był on głównym punktem odniesienia. Jak sam
stwierdza: „Dla nas – żyjących w Ameryce końca XX wieku, koncepcja ta jest naszą
koncepcją – teorią w pełni ucieleśnianą w praktykach i instytucjach odgrywających
główna role w naszym życiu publicznym”12. Swoją polemikę Sandel zaczyna od
najbardziej podstawowej kwestii, a więc warunków sytuacji pierwotnej. Jednostka,
która ma dokonać wyboru zasad sprawiedliwości nie wiedząc nic o swoich cechach
staje się „antecedentnie zindywidualizowana”13, innymi słowy staje się nagą, nieuwarunkowaną jaźnią. Jaźń tego typu odróżnia to czym jestem, od tego co mam.
Skoro za zasłoną niewiedzy mogę abstrahować od wszystkich swoich przymiotów,
to posiadam je, a nie jestem nimi, nie są one w żadnym stopniu dla mnie konsty-

Tamże, s. 105.
Tamże, s. 109-110.
12
M. Sandel, Republika proceduralna i nieuwarunkowana jaźń, (w:) Komunitarianie..., s. 73.
13
Tenże, Liberalizm i granice sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 62-63, Zob. także, R. Prostak, Rzecz
o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego, Kraków 2004,
s. 98.; A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Warszawa 2006, s. 19-22.
10
11
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tutywne. Żadna rola, którą „gram” w społe-czeństwie tak naprawdę mnie nie określa, skoro mogę od niej swobodnie abstrahować. Taka nieuwarunkowana jaźń,
może swobodnie wybierać między różnymi celami i koncepcjami dobra, a także
zrzeszać się w kooperatywne stowarzyszenia z innymi jaźniami, które tą wolność
zabezpieczają. Dzięki takiej konstrukcji słuszność w istocie ma prymat przed dobrem - skoro dobro ma tylko arbitralne znaczenie, jako jedna z możliwości wyboru.
Jednakże taka wyizolowana jaźń nie może utrzymać się przy wprowadzeniu zasady
dyferencji. Jak pisze Sandel: „Punktem wyjścia zasady dyferencji jest teza, że przydatne cechy, które posiadam, jedynie przypadkowo są moje. Na koniec jednak zasada dyferencji głosi, że owe przydatne cechy są wspólną własnością. Z tego, że ja,
jako jednostka, nie mam żadnego szczególnego prawa do uznawania swoich przydatnych cech, które przypadkiem <<tutaj>> się znalazły, nie wynika, że mają do
tego kolektywne prawo wszyscy mieszkańcy świata”14. Z tego, że zawdzięczam
swoje cechu jedynie przypadkowi, nie wynika fakt, że te cechy znalazły się w obrębie jakiegoś społeczeństwa w sposób mniej arbitralny. By uprawomocnić to roszczenie społeczeństwo wobec cech jednostki należałoby uznać jakieś uprzednie wobec wejścia zasłonę niewiedzy i zawarcia kontraktu społecznego więzy moralne.
Zasada dyferencji wymaga identyfikacji z innymi, wymaga moralnego zaangażowania. Rawls krytykuje utylitaryzm za maksymalizację ogólnego dobra, nie uwzględniając jednostkowości i indywidualnej dystrybucji satysfakcji, gdyż utylitarysta
jest gotów poświęcić dobro jednego człowieka, potraktować go jako środek do celu
o ile, zwiększa to sumę ogólnego dobra. Jednakowoż Rawls w zasadzie dyferencji
wpada w tę samą pułapkę - nie uzasadniając swoich roszczeń do cech indywidualnych poprzez jakąkolwiek więź moralną, społeczeństwo rawlsowskie zawłaszcza dobra indywidualne i czyni je przedmiotem dystrybucji. Stoimy więc przed tragicznym z perspektywy teorii sprawiedliwości wyborem – albo musimy zrezygnować
z koncepcji nieuwarunko-wanej jaźni, która nie wchodzi w moralne relacje z innymi jaźniami, albo zgadza-my się na traktowanie ludzi jako środka do celu, przed
czym zasady wolności i sama zasada dyferencji miała chronić.
Podobną drogą, drogą krytyki nieuwarunkowanego podmiotu, poszedł Charles Taylor. Nie odnosił się on do Rawlsa bezpośrednio, jednakże jego krytyka liberalizmu doskonale przystaje do teorii sprawiedliwości.
Człowiek dla Taylora nie może być antecedentną jaźnią w żadnym momencie. Jest on zawsze arystotelesowskim zoon politikon ze względu na język, którym

14

M. Sandel, Republika..., s. 82.
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się posługuje i w którym jest zakorzeniony, gdyż język nigdy nie jest językiem prywatnym. Jest on rozumiany przez Taylora nie tylko jako werbalne akty mowy, ale
także przez praktyki społeczne i instytucje w których jednostka uczestniczy. Upodmiotawiam się ze względu na samo-interpretację, którą dokonuje w danym mi języku, w tzw. „sieciach rozmowy”, Taylor pisze: „Moja autodefinicja rozu-miana
jest jako odpowiedź na pytanie <<Kim jestem?>>. To pytanie zaś czerpie swe pierwotne znaczenie z rozmowy między ludźmi. Określam to, kim jestem, poprzez
określenie miejsca, z którego mówię, miejsca (…) w przestrzeni społecznej, geografii społecznej i funkcji (…) oraz co nie mniej ważne, w prze-strzeni moralnej
i duchowej orientacji, wewnątrz której wchodzę w najistotniejsze dla określenia
mojego życia związki”15. Następuje tutaj charakterystyczne dla całego komunitaryzmu dowartościowanie pewnej konkretnej, historycznej wspólnoty, której dziedzictwem jest określony język, bez którego jednostka nie jest możliwa do ujęcia,
zarówno od „wewnątrz”, jak i z zewnętrznej wobec niej samej perspektywy.
Taylor neguje również wiarę liberałów, w tym Rawlsa, w możliwość faktycznych warunków korzystania z autonomii bez aktywnej roli wspólnoty w podtrzymanie sensownych i wartościowych społecznie stylów życia. Autor Teorii Sprawiedliwości broniłby się zapewne stwierdzeniem, że dobre style życia cieszyłyby się należnym zainteresowaniem na wolnym rynku wartości, jednakże autor Etyki autentyczności stwierdza, że nie rozwiązuje to problemu eksploa-towania i dziedzictwa
dla przyszłych pokoleń (casus środowiska czy zabytków). Bez roli społeczeństwa
w regulacji tych aspektów, dla kolejnych ludzi pula możliwych stylów życia byłaby
mniejsza, poprzez wyczerpanie zasobów natural-nych lub kulturalnych, co doprowadziłoby do tego, że możliwości autonomiczne-go, wolnego wyboru zostałyby
ograniczone. Jak stwierdza Taylor: „Zasadnicze zręby kultury, dzięki którym możliwa jest wielka różnorodność, mogą zacząć się chwiać”16.
Istotność „tła społecznego” podkreśla również kolejny przedstawiciel komunitaryzmu, Michael Walzer. Już tytuł jego najpopularniejszego dzieła – Sfery Sprawiedliwości - wskazuje na koincydencje tematyczną z Teorią Sprawiedliwości. Walzer z resztą z wielką estymą odnosi się do Rawlsa i jego dokonań, zaznaczając jednocześnie odmienność swojego ujęcia17. Odmienność ta polega na podkreśleniu
specyfiki partykularyzmu kulturowego w procesie identyfikacji zarówno zasad
sprawiedliwości, jak i dóbr. Jest to kierunek odwrotny do autora Prawa Ludów,
Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, , Warszawa 2001, s. 68.
Tenże, Philosophy and the Human Science: Philosophical Papers, Cambridge 1985, s. 206, za:
W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna …, s. 303.
17
M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Warszawa 2007, s. 18.
15
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który to swoją metodą (nawiązującą do sposobu myślenia transcendentalnego) buduje uniwersalną strukturę. Już na wstępie swego dzieła Walzer zaznacza, że nie
interesują go tego typu poszukiwania i formułuje zarzut pod adresem metody Rawlsa: „W kwestii sprawiedliwości dystrybutywnej historia ujawnia wielość ustaleń
i ideologii. Jednakże pierwszy impuls filozofa nakazuje mu opór wobec obrazów
historii, świata widocznego i poszukiwać jakąś ukrytą jedność; krótką listę dóbr
podstawowych, szybko sprowadzoną do jednego dobra; jednego kryterium dystrybucji lub wzajemnie powiązanego systemu podziału; a samym przynajmniej symbolicznie, w oddalonym, neutralnym punkcie, z którego podejmuje decyzje”18.
Programowy ahistorycyzm jest dla autor Sfer Sprawiedliwości niezrozumieniem samej materii sprawiedliwości. Wiedza o zasa-dach sprawiedliwości dystrybucji nie
może być oceniana inaczej niż z perspekty-wy danego społeczeństwa. Walzer wyróżnia różne sfery dystrybucji konkretnych dóbr – władza, opieka medyczna, edukacja, bogactwo należą do różnych stref dystrybucji, oddzielnych od siebie, rządzących się swoimi regułami, które to wszystkie razem składają się na megasferę. Dlatego też ocen nie może dokonać jednostkowy, quasi-transcendentalny podmiot,
owe sfery i ich wewnętrzne dy-strybucje są efektem pewnej ukształtowanej i ugruntowanej praktyki społecznej19. Nie znaczy to jednak, że są one święte, nieomylne
i zawsze sprawiedliwe – niezgoda z nimi jest jak najbardziej dopuszczalna i pożądana, ale nie może być ona prowadzona z nieuwarunkowanego zewnętrza – jak
pisze Walzer: „Gdy ludzie nie zgadzają się co do znaczenia dóbr społecznych, ich
sposoby rozumienia są kontrowersyjne, to wtedy sprawiedliwość wymaga, aby społeczeństwo pozo-stawało wierne tej niezgodzie, zapewniając instytucjonalne kanały
ekspresji oraz mechanizmy alternatywnego podziału”20. Sytuując swoją teoria poza
jakąkolwiek praktyką społeczną filozof z „neutralnego punktu” sam pozbawia się
narzędzi do badania tego rejonu.
Rawls nie pozostawał obojętny na tak obszerną i fundamentalną krytykę dotykającą dotyczące jego koncepcji osoby, prymatu słuszności przed dobrem, czy też
uniwersalnych roszczeń. W swoim kolejnym dziele, Liberalizmie politycznym, modyfikuje teorie sprawiedliwości, odwołując się między innymi do zarzutów komunitarian. Głównym założeniem tego dzieła było podkreślenie politycznego, a nie
metafizycznego czy też etycznego charakteru koncepcji. Liberalizm polityczny, za
którym optuje Rawls, w odróżnieniu od tzw. liberalizmów rozwiniętych (jak doktryny Milla czy Kanta) uchyla się od odpowiedzi na pytania metafizyczne, religijne
Tamże, s.23.
Tamże, s. 29-31.
20
Tamże, s. 66-69, 210-228.
18
19

267

Gniewomir wychichowski - Kruchta

czy moralne. Ma wymiar tylko i wyłącznie praktyczny – zamiast poszukiwać filozoficznych podstaw zasad sprawiedliwości, działa na rzecz „częściowego konsensu”,
czyli przekonuje ludzi, aby zaakceptowali proponowany przez teorię sprawiedliwości porządek społeczny, nie ze względu na jakąś z teorii filozoficznych, np. ogólną
koncepcje sprawiedliwości, czy też jedno podzielaną wizję dobra, a z racji jej celów
politycznych – zapewnienia możliwie szerokiej sfery wolności każdemu21.
Dlatego też koncepcja osoby, którą Rawls sytuuje za zasłoną niewiedzy w sytuacji pierwotnej, nie obliguje nas przez metafizyczną ważność antecedentnie zindywidualizowanej jaźni, lecz ze względu na cele polityczne. Występujemy w niej
jako obywatele, a nie osoby - Należy odróżnić „osoby” od obywateli występujących
publicznie, którzy w tej roli są w stanie wziąć wszystkie swoje przekonania religijne,
filozoficzne i moralne w nawias22 jak pisze Rawls. Ten dualizm tożsamości obywatelskiej ma swoje źródło w naturze nowoczesnych społeczeństw demokratycznych,
które charakteryzują się pluralizmem poglądów moralnych i religijnych. Będąc nawet najbardziej przekonanym o prawdziwości swoich poglądów prywatnych, obywatel nie może naciskać, aby podstawowa struktura społeczna je odzwierciedlała.
Amerykański filozof przekształca swoje stanowisko z uniwersalistycznego i ahistorycznego w par exellence historyczne i antyuniwersalistyczne – odnoszące się do
nowoczesnych, zachodnich demokracji i ich praktyk. Spełnia tym samym postulaty komunitarystów o uwzględnienie tła społecznego w jego teorii i odsuwa zarzut uniwersalizmu. Podkreślając polityczno-praktyczny, obywatelski wymiar skorygowanej teorii sprawiedliwości wycofuje roszczenia moralne i uchyla ataki na
jego koncepcję osoby. Odnosząc się do koncepcji dobra, znowu relatywizuje je do
jego publicznego wymiaru, jak pisze: „Cnoty potrzebne do politycznej kooperacji
czyniące możliwym ustrój konstytucyjny to zatem wielkie cnoty. Mam na myśli,
na przykład tolerancję i gotowość do wychodzenia innym naprzeciw, a także cnotę
rozumności i poczucie sprawiedliwości. Gdy te cnoty są rozpowszechnione w społeczeństwie i wspierają jego polityczna koncepcję sprawiedliwości, to stanowią bardzo wielkie publiczne dobro”23 – te liberalne cnoty to oczywiście cnoty osób politycznych, niezależne od prywatnych przekonań.
Należałoby postawić pytanie autorowi, w jakiej relacji znajdują się cnoty publiczne do cech prywatnych - czy można być tolerancyjnym publicznie prywatnym
rasistą? Jak wyraźnie oddzielić aktywności publiczne, od prywatnych? Niestety,
Rawls uchyla się od odpowiedzi na to pytanie, dochodząc do granicy swojej teorii
J. Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998, s. 279-280.
Tamże, s. 296.
23
Tamże, s. 224.
21
22
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- trudno wyobrazić sobie z jednej strony dalsze ustępstwa na rzecz konkretności
i wspólnotowości bez utraty liberalnej i proceduralnej tożsamości jego teorii,
a z drugiej powrót do wersji wizji sprawiedliwości z Teorii Sprawiedliwości, bez
narażanie się na wymienione w tekście zarzuty. Należy jednak stwierdzić, że w Liberalizmie Politycznym, uwzględniającym kontekst i odsłaniającym swoje korzenie,
wrośnięte w fundament zachodnich demokracji konstytucyjnych John Rawls staje
się postulowanym przez Micheala Walzera „krytykiem zaangażowanym”, kimś kto,
„zdobywa autorytet (lub nie) w toku zawzię-tych i uporczywych sporów z ziomkami; który przeciwstawia się im i protestuje, narażając się nierzadko na poważne
osobiste ryzyko (on także może być bohaterem). Taki krytyk jest jednym z nas.
Mógł podróżować i studiować za granicą, ale odwołuje się do miejscowych zasad.
Jeśli podróżując, przyswoił sobie nowe idee, próbuje uzgodnić je z miejscową kulturą, posługując się swoją gruntowną wiedzą na jej temat. Nie jest intelektualnie
oderwany. Nie jest też oderwany emocjonalnie”24. Ta korekta teorii liberalnej
uwzględniająca (przynaj-mniej częściowo) argumenty komunitarian może sugerować, że istnieje prze-strzeń, na której reprezentanci współczesnych ruchów domagających się rewizji zachodniego porządku instytucjonalnego mogą spotkać się
z obrońcami status quo.
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Summary

Communitarian critique of John Rawls'
theory of justice
Theory of Justice written by John Rawls despite being published in 1971 still
remains vital benchmark in academic community, as well as in public discourse.
Rawls has restored social and political philosophy and showed that there is a third
way in thinking between serving an ideology and fruitless analytic speculation. He
has accomplished thtat by reviving Kant's legacy and thereby establishing constructivism movement. What is more, Theory of Justice has became lifeblood of western
democratic order. That is why Rawls's work is so crucial to understand the contemporary crisis and erosion of trust in public institutions on the both sides of the
Atlantic. Understanding his theory and its internal constraints is the key to grasp
our Zeitgeist. That is why I would like to present in this paper standpoints of Communitarians, philosophers that emphasise role of communities in forming and
recognition of individual. Michael Sandel, Michael Walzer and Charles Taylor in
their works conducted fundamental criticism of Rawls's theory, starting with
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hipothetical possibilty of subject behind veil of ignorance and ending with basic
assumptions of contractualism. After the presentation of Rawls's and his communitarian ctitics's philosophy I try to find defence of Theory of Justice.
Key words: Rawls, justice, communitarianism.
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Liberalne teorie sprawiedliwości
wobec bezwarunkowego
dochodu podstawowego

Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy –
narzędziem niewoli 1.
Jean Jacques-Rousseau

Koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego uzyskuje w ostatnich
latach coraz większe poparcie. Co zaskakujące, wspierający ją różnią się zupełnie
poglądami politycznymi, wyznawaną filozofią i krajem pochodzenia. Zwolenników bezwarunkowego dochodu podstawowego można znaleźć zarówno wśród
tych, którzy nigdy nie optowaliby za zupełną transformacją społeczeństwa, w którym żyją, jak i wśród ruchów społecznych będących w pełni przeciwko utrzymaniu
status quo. Także w kręgach akademickich, zarówno wśród myślicieli liberalnych,
republikańskich, ekologicznych jak i feministycznych, znajdziemy zainteresowanych oraz popierających propozycję wprowadzenia bezwarunkowego dochodu
podstawowego. Dyskusję nad tą instytucją rozpoczęto niezależnie od siebie w państwach takich jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Chile, Australia i Szwecja, Turcja i Republika Południowej Afryki. Różnorodność jej apologetów skłania
do przyjrzenia się tej instytucji i odpowiedzeniu sobie na pytanie, co stanowi źródło
tej popularności. Czy stanowią je jej rzeczywiste zalety, czy może jedynie nieporozumienie panujące co do tego, czym właściwie jest bezwarunkowy dochód podstawowy?

1

J.-J. Rousseau, Wyznania, T. 1, Warszawa 1978, s. 67.
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Basic Income Earth Network
Termin „bezwarunkowy dochód podstawowy” nie jest bezdyskusyjnie akceptowany przez każdego, kto wspierał, krytykował bądź omawiał tę społeczną inicjatywę. W książkach i artykułach ta sama propozycja bywa określana na wiele różnych sposobów – społeczna dywidenda, gwarantowane powszechne uposażenie lub
dochód obywatelski. To jak wiele innych propozycji było przedstawianych pod
nazwą bezwarunkowego dochodu podstawowego jedynie zwiększa panujące w tym
temacie zamieszanie.
Zgodnie z informacjami umieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Basic Income Earth Network, największej w świecie platformy zrzeszającej zwolenników wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, jest to:
Kwota pieniędzy wypłacana regularnie każdemu, niezależnie od uwarunkowań
indywidualnych, takich jak sytuacja materialna czy chęć do podjęcia pracy 2.
Co oznacza, że bezwarunkowy dochód podstawowy jest charakteryzowany przez
pięć cech:
1. Regularność – gwarantowana jest wypłata dochodu w równych odstępach
czasu; nie jest nim zatem jednorazowa zapomoga.
2. „Gotówkowość” – dochód podstawowy nie może być wypłacany w formie
bonów; koniecznym jest, by beneficjent miał pełną dowolność w wydawaniu tych pieniędzy.
3. Indywidualność – przypada na każdego obywatela, a nie np. na jedno gospodarstwo domowe.
4. Uniwersalność – wypłacany każdemu, bez wyjątku.
5. Bezwarunkowość – brak kryteriów przyznawania.
Wysokość bezwarunkowego dochodu podstawowego powinna pozwalać na
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Jest on więc odpowiedzią państwa
na postulat zapewnienia każdemu obywatelowi minimum egzystencji.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci wiele państw eksperymentowało z tą oryginalną koncepcją prowadzenia polityki społecznej, wprowadzając instytucje posiadające zbliżone do niej cechy. Jednakowoż sytuacja, w której zostały spełnione
wszystkie warunki konieczne, aby móc uznać, iż stworzono bezwarunkowy dochód
podstawowy, nastąpiła jak dotąd tylko raz.

2

[online] http://basicincome.org/basic-income/ (dostęp 24.10.2017), tłumaczenie własne.
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Stały Fundusz Alaski (Alaska Permanent Found)
Od 1982 roku każdy zarejestrowany od sześciu miesięcy jako mieszkaniec
Alaski otrzymuje tam bezwarunkowy dochód podstawowy. Aktualnie wymóg ten
spełnia około 700 tysięcy ludzi. Postacią najmocniej związaną z wprowadzeniem
tej instytucji jest Gubernator Alaski urzędujący w latach 1974-1982, Jay Hammond. Zaproponował on, aby naturalne bogactwo stanu, obecne w Prudhoe Bay,
największe w Stanach zasoby ropy naftowej, przyniosło dochody całej populacji,
zarówno aktualnej, jak i przyszłej. W roku 1976 utworzono stały fundusz, oparty
po części na zyskach z ropy, którego celem jest gwarantowanie ciągłości tego społecznego programu.
Według początkowego projektu Hammonda dywidenda miała być wypłacana
każdemu, kto spełnia wymogi zamieszkania, wraz z prowizją wyznaczaną w ten
sposób, aby dywidenda była proporcjonalna do liczby lat zamieszkania. Jednak Sąd
Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że propozycja ta jest niezgodna z klauzulą równej protekcji wynikającą z czternastej poprawki do Konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Czternasta poprawka gwarantuje równą ochronę prawa każdemu
znajdującemu się pod jurysdykcją terytorialną stanu. Oznacza to, że równego traktowania nie można odmówić nikomu na bazie tego, jak długo dana osoba znajduje
się pod jurysdykcją władz stanowych. Sąd Najwyższy uznał, że mieszkańcy pochodzący z innych stanów byliby w ten sposób dyskryminowani. Z tego powodu dokonano odpowiednich modyfikacji i w 1982 roku ostatecznie uruchomiono pierwszy w historii program bezwarunkowego dochodu podstawowego3.
Bezwarunkowy dochód podstawowy na Alasce jest finansowany poprzez dywidendę powiązaną ze średnimi wynikami z ostatnich pięciu lat stałego funduszu
opartego na zysku z wydobycia ropy naftowej. Od czasu powstania fundusz przeszedł liczne modyfikacje i dziś bazuje on na portfolio zdywersyfikowanym w skali
światowej. Bezwarunkowy dochód podstawowy wyniósł w 2015 roku 2,072 $ dla
każdego mieszkańca stanu. Podczas gdy ostatnie dekady przyniosły w Stanach
Zjednoczonych znaczną redystrybucję bogactwa na korzyść najbogatszych członków społeczeństwa4, Alaska zmierza w przeciwnym kierunku, co sprawia, że bywa
nazywana „najbardziej egalitarnym stanem”5. Z przeprowadzonej w zeszłym roku
na reprezentatywnej grupie mieszkańców Alaski ankiety wynika mocne poparcie
Wealth Management: A Comparison of the Alaska Permanent Fund and Other Oil-Generated Savings
Accounts around the World, 1988.
4
J. Stiglitz, The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade, Nowy York
2003; R. H. Frank, Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of Excess, Nowy York 1999.
5
Y. Vanderborght, P. Van Parijs, L’allocation universelle, Paryż 2005.
3
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dla utrzymania programu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Wśród gospodarstw o rocznym przychodzie poniżej 50,000$ głosowało za tym 72% ankietowanych, co ciekawe wyraźne poparcie większości widać także w najbogatszej części społeczeństwa. Wśród gospodarstw odnotowujących roczne przychody powyżej
100,000$ poparcie wyraziło 58% uczestników ankiety6. Według niektórych badaczy tematu formuła bezwarunkowego dochodu podstawowego na Alasce pozostawia wiele do życzenia (krytyka dotyczy najczęściej sposobu jego finansowania). Nie
zmienia to faktu, że działający na Alasce projekt jest jedynym funkcjonującym we
współczesnym świecie programem społecznym wypełniającym wszystkie pięć cech
bezwarunkowego dochodu podstawowego.
Historia idei
Historyczne korzenie idei bezwarunkowego dochodu podstawowego sięgają
bardzo głęboko. Autorzy o przeróżnych intelektualnych proweniencjach pozostawili po sobie propozycje, pomysły i debaty, które można uznać za precedensy
w myśleniu nad tym zagadnieniem. Powiązanie można odnaleźć nawet ze słynną
Utopią (1516) Thomasa More’a. Bardziej współczesny i znacznie bardziej interesujący z punktu widzenia tej pracy, aczkolwiek wciąż dość odległy w czasie, przykład odnajdziemy w twórczości Thomasa Paine’a. Ten angielski rewolucjonista,
który przybył do Filadelfii w 1774 roku wziął aktywny udział zarówno w rewolucji
amerykańskiej jak i francuskiej. W 1776 napisał w swoim pamflecie Agrarian Justice:
Opowiadając się za sprawą wywłaszczonych domagam się ich praw, a nie
dobroczynności dla nich. […] Należałoby utworzyć fundusz państwowy, z którego
będzie się wypłacać każdemu, kto przekroczył wiek dwudziestu jeden lat, sumę
piętnastu funtów szterlingów, jako odszkodowanie częściowe, za pozbawienie go
naturalnego dziedziczenia, poprzez wprowadzenie prywatnej własności ziemi.
Suma dziesięciu funtów rocznie, dożywotnio, powinna być wypłacana każdej żyjącej teraz osobie, powyżej pięćdziesiątego roku życia, a także wszystkim innym,
gdy osiągną ten wiek. […] Proponuje się, aby te wypłaty, jak już zostało zaznaczone, dokonywane były wobec wszystkich osób, tak bogatych jak i biednych 7.

K. McFarland, Survey shows support for permanent Fund Divident amid continued legal controversy,
[online] http://basicincome.org/news/2017/07/us-survey-shows-majority-support-for-permanentfund-dividend-amid-continued-legal-controversy/ (dostęp 24.10.2017).
7
[online] http://www.thomaspaine.org/major-works/agrarian-justice.html (dostęp: 24.10.2017),
tłumaczenie własne.
6

278

Liberalne teorie sprawiedliwości…

Powyżej przytoczony opis przypomina już formę współcześnie rozważanej
koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednakowoż rozwiązania,
które możemy uznać za jego prototyp, da się odnaleźć dopiero na przełomie XVII
i XVIII wieku. Wśród ich twórców należy wymienić Thomasa Spence’a Charlesa
Fourier, Herberta Spencera i Henry’ego George. Jeden z najbardziej znanych orędowników bezwarunkowego dochodu podstawowego, dwudziestowieczny filozof
Bertrand Russell napisał w 1918 roku:
Używając powszechniej znanych terminów, plan za którym się odpowiadamy sprowadza się do tego: pewien mały dochód, wystarczający na konieczne
wydatki, powinien być zapewniony wszystkim, niezależnie od tego czy pracują czy
nie, oraz większe dochody, tak duże jak będzie się dało uzasadnić wartością wytworzonych dóbr, powinny być przekazane tym wyrażającym wolę do zaangażowania się w pracę, którą ich wspólnota uzna za pożyteczną 8.
Niektórzy powszechnie znani ekonomiści także opisali w swoich dziełach coś,
co można by nazwać pierwowzorem bezwarunkowego dochodu podstawowego
w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Byli wśród nich James Meade (1907-1995)
i James Tobin (1918-2002), laureaci Ekonomicznej Nagrody Banku Szwecji im.
Alferda Nobla odpowiednio w latach 1977 i 1981.
W latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych pojawiły się liczne propozycje blisko powiązane z instytucją bezwarunkowego dochodu podstawowego.
Znajdujący się wówczas u szczytu swojej intelektualnej popularności Milton Friedman zaproponował w swojej słynnej książce Kapitalizm i Wolność negatywny podatek dochodowy9. W 1965 roku James Tobin zaprezentował swoją propozycję
gwarantowanego minimalnego dochodu jako niekwestionowanego usprawnienia
ówcześnie działających w Stanach Zjednoczonych programów socjalnych10. Republikańska administracja Prezydenta Richarda Nixona przygotowała reformy, które
zawierały dochód gwarantowany w powiązaniu z planem wspierania rodzin dla

[online] https://en.wikisource.org/wiki/Proposed_Roads_to_Freedom:_Socialism,_Anarchism,_
and_Syndicalism/Chapter_II_4 (dostęp: 24.10.2017), tłumaczenie własne.
9
M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Warszawa 1993 s. 182-183.
10
J. Tobin, On the Economic Status of the Negro, Daedalus 1965, Vol. 94, No. 4.
8
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pracowników, propozycja ta miała przyjąć formę negatywnego podatku dochodowego. Nad planem debatowano w Senacie do chwili, gdy Nixon w 1974 pod wpływem groźby impeachment’u ustąpił ze sprawowanego urzędu11.
Sprawiedliwość
Kryterium które spełnić muszą wszystkie dążące do realizacji instytucje,
a w szczególności te z zakresu polityki społecznej, jest sprawiedliwość. Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest sprawiedliwym rozwiązaniem? Wątpliwości
związane z odpowiedzią na to pytanie pojawiają się nawet częściej niż te dotyczące
kwestii jego finansowania. W celu odpowiedzenia na nie należy skonfrontować go
z utworzonymi w celu takich właśnie weryfikacji teoriami sprawiedliwości. Są
różne sposoby na budowanie podstaw normatywnych bezwarunkowego dochodu
podstawowego – poniżej spróbuję zrobić to przy użyciu wybranych teorii sprawiedliwości. Każda normatywna teoria sprawiedliwości jest powiązana z jakąś szczególną formą równości wyróżnioną spośród innych. W 1992 r. Amartya Sen, późniejszy laureat Ekonomicznej Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w roku
1998, dołożył starań, aby wykazać, że każda obrona równości wyprowadzana jest
w kategoriach innej wartości, a wartości te różnią się wyraźnie pomiędzy poszczególnymi autorami.12 Dlatego też każde rozważania na temat równości powinno
poprzedzać zastrzeżenie, o jakim rodzaj równości jest mowa. Bez jasnego wyjaśnienia, który rodzaj wolności jest rozważany skazani jesteśmy na nieporozumienia.
Różni podzielający ten pogląd autorzy różnią się pod względem obieranego
kryterium sprawiedliwości. Pośród najlepiej znanych autorów na polu filozofii polityki ostatniego pół wieku znajdujemy takich, którzy uważają dostęp do podstawowych dóbr za najlepszy wyznacznik równości (John Rawls)13, tych którzy optują
za równym prawem każdego do szacunku i uwagi rządzących (Ronald Dworkin)14,
a także tych którzy preferują równość początkowych możliwości jak przywołany
wcześniej Amartya Sen15. Nawet normatywne teorie słusznie wiązane z innymi ideałami niż te egalitarne, jak znaczący przypadek tej sformułowanej przez Roberta
Nozicka, nie są w stanie obejść się bez pewnych równościowych aspektów. W przy-

K. Widerquist, A Failure to Communicate: The Labour Market Findings of the Negative Income Tax
Experiments and their Effects on Policy and Public Opinion, [w:] Promoting Income Security as a Right:
Europe and North America, red. G. Standing, Londyn 2004.
12
S. Amartya, Inequality Reexamined, Cambridge 1995, s. IX-XIV.
13
J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2013, s. 109-110.
14
R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 330-331.
15
S. Amartya, Rozwój i wolność, Poznań 2002, s. 91-93.
11
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padku Nozicka, w jego obronie libertarianizmu, znaczącym równościowym kryterium jest to odnoszące się do prywatnych praw własności16. Przykładowo naruszenie praw własności mające na celu redystrybucję zasobów należy uznać w ramach
teorii Nozicka za niesprawiedliwe. Teorie te są w stanie zaakceptować istnienie
wielu nierówności w innych sferach tak długo jak utrzymana jest forma równości,
którą dana teoria uważa za konieczną. Każde odstąpienie od tego kryterium oznaczałoby, że społeczeństwo, któremu się przyglądamy nie jest sprawiedliwe.
„Równość we wszystkim” (tak zwana równość prosta) jest pojęciem absurdalnym. Sen wyraźnie zaznacza, że:
Nacisk na równość w jednym obszarze pociąga za sobą to, że omawiana
teoria może być nieegalitarna w odniesieniu do innego obszaru, ponieważ wizje
równości według tych dwóch perspektyw mogą, z dużym prawdopodobieństwem,
ze sobą kolidować 17.
Przyjrzę się teraz znaczącym teoriom sprawiedliwości i sposobom jakimi
można by na ich podstawie spróbować usprawiedliwić koncepcję bezwarunkowego
dochodu podstawowego. Teorie, które wybrałem w tym celu łączy nie tylko duża
popularność, ale także fakt, że wszystkie one określają siebie same jako „liberalne”.
Oczywiście możne dostrzec pomiędzy nimi znaczące różnice (tak jak i między wieloma innymi teoriami z tej grupy, których tutaj nie omawiam), rozbieżności tak
wyraźne jak te między Friedrichem von Hayekiem, Johnem Rawlsem i nawiązującymi do Nozicka libertarianami. Tym co łączy wszystkie te teorie jest podzielanie
stanowiska, że wykluczone jest jakiekolwiek wartościowanie różnych koncepcji dobrego życia możliwych do znalezienia w społeczeństwie.
W tym miejscu użyteczne może okazać się wyjaśnienie związane ze słowem
„liberalizm”, w ramach którego dostrzec można wiele rozróżnień i podziałów.
Wśród przykładów wymienić można odrębność bazującego na własności liberalizmu i bazującego na solidarności (tak zwanego egalitarnego) liberalizmu. Te rozróżnienia są w tym miejscu bez większego znaczenia. Rozróżnieniem, które uważam za kluczowe w tym kontekście, jest to między politycznym liberalizmem i akademickim liberalizmem. Ten pierwszy istniejący już od ponad dwóch stuleci to
rodzaj spójnego w postulatach politycznych liberalizmu, który przeważa od dziewiętnastego wieku aż po dziś dzień. Akademicki liberalizm stanowi amalgamat,

16
17

R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010, s. 140.
S. Amartya, Inequality Reexamined, Cambridge 1995, s. IX (tłumaczenie własne).
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w którym znajdziemy autorów na prawo od politycznego spektrum, innych których można zakwalifikować do centrum, i jeszcze innych zaliczających się do bardziej lub mniej radykalnej lewicy. Dwie teorie, które zamierzam tutaj omówić, stanowią jedynie próbkę ogromnych różnic występujących pomiędzy odmianami zjawiska nazywanego akademickim liberalizmem.
Własność przede wszystkim – Robert Nozick
Libertariańska filozofia polityki w ostatniej kwarcie XX wieku, głównie dzięki
pracy Roberta Nozicka – Anarchia, państwo i utopia, odniosła sukces zarówno
w kręgach akademickich jak i poza nimi. Nozick zainspirował i wciąż inspiruje
zwolenników maksymalnego ograniczenia zapewnianej przez państwo ochrony socjalnej. Nozickowska wersja libertarianizmu uznaje, że poszczególne osoby posiadają nieodłączalne prawa, które można podsumować jako prawa własności. Zgodnie z jego teorią społeczeństwo, aby mogło zostać uznane za sprawiedliwe musi
spełniać następujące kryteria18:
1) Poszanowanie praw własności
2) Poszanowanie Locke’owskiej klauzuli „pierwotnego zawłaszczenia” zasobów zewnętrznych poprzez pracę
3) Poszanowanie rezultatów wynikających z dobrowolnych wymian dóbr
i usług
W społeczeństwach nieprzestrzegających jednej lub więcej z tych zasad Nozick uważa za konieczne:
4) Wprowadzenie reperacji które naprawią szkody wynikające z mających
miejsce wcześniej naruszeń, któregokolwiek z postulatów tej teorii.
Innymi słowy, zaleca on cofnięcie się w czasie mające na celu prześledzenie kolejnych transferów aż możliwym staje się ustalenie czy ostateczne nabycie było legitymowane.
Jądro tej teorii sprawiedliwości stanowią trzy podstawowe zasady wynikające
z Nozickowskiej teorii własności. Pierwsza odnosząca się do transferów ustanawia,
że wszelka własność nabyta w sposób sprawiedliwy może zostać swobodnie przeniesiona. Druga jest zasada sprawiedliwego nabycia pierwotnego, która mówi,
że w odniesieniu do wszystkich dóbr, w których posiadanie ludzie weszli już
na samym początku, również odnosi się pierwsza zasada. Ostatnia, trzecia zasada
odnosi się do naprawiania szkód wynikających z naruszeń i proponuje kryterium
18

R. Nozick, op cit, s. 140-141.
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umożliwiające akcje przeciw posiadaniu powstałemu w wyniku niesprawiedliwego
nabycia albo transferu.
Jeśli przyjrzymy się bliżej tym trzem zasadom z łatwością dostrzeżemy, że Nozickowska teoria sprawiedliwości wyraźnie sprzeciwia się korygowaniu warunków
prowadzących do początkowych nierówności. Jedną z przyczyn tego odrzucenia
jest efekt powszechnie znany jako „argument równi pochyłej”. Zgodnie z tym założeniem nie zaprzecza się, że z powodu licznych uwarunkowań pewne społeczne
nierówności występują już na starcie. Tym co budzi zastrzeżenia wobec niwelowania tych uwarunkowań jest fakt, że jeśli zaczniemy korygować pewne występujące
już na starcie nierówności, wkrótce pojawią się następne aspirujące do takiego potraktowania. Co ostatecznie musi doprowadzić do absurdalnych postulatów równości prostej.
Libertarianie chcą mieć pewność, gdzie należy wyznaczyć granicę, której przekroczenie skaże nas na zjazd po równi pochyłej. Ostrożność z jaką podchodzą oni
do tego rodzaju interwencji najlepiej wyraził Will Kymlicka:
Dopóki nie jesteśmy w stanie wskazać wyraźnej i możliwej do przyjęcia granicy między wyborami a okolicznościami, dopóty będziemy mieli opory z uznaniem takich form niesprawiedliwości za źródło prawnych roszczeń. Libertarianizm dyskontuje te opory, sugerując, iż wcale nie musimy wyznaczać takiej granicy 19.
Celem poniższej pracy nie jest jednak dokładne omówienie zasad, na których
opiera się bazująca na prawach własności teoria Nozicka, ale przedyskutowanie
w jaki sposób można by spróbować usprawiedliwić w jej ramach koncepcję bezwarunkowego dochodu podstawowego. Może wydawać się wątpliwe, aby teoria tak
niechętna wobec wszelkich prób korygowania społecznych uwarunkowań mogła
zaoferować jakieś usprawiedliwienie dla bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednakowoż, jeden ze współczesnych teoretyków libertarianizmu, Hillel Steiner, twierdzi, iż jest to jak najbardziej możliwe.
Steiner wychodzi z założenia, że pierwotne posiadanie Ziemi, a ogólniej mówiąc jej zasobów naturalnych, jest rozdzielone po równo między wszystkie istoty
ludzkie. Twierdzi, że o ile owoce pracy nie powinny podlegać opodatkowaniu to
te mające swe źródło w naturalnym bogactwie już jak najbardziej. Bowiem zasoby
naturalne nie są pierwotnie własnością żadnej osoby czy grupy. Uczciwy podatek
odbiera ludziom to co posiadają bez umocowania w prawie. Jednostka ma wedle
19

W. Kymlicka, Współczesna Filozofia Polityczna, Warszawa 2009, s. 198.
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libertarian absolutne prawo do robienia tego co tylko sobie zażyczy ze swoją prawomocną własnością. Jednakże, jak zostało już wspomniane, naturalne zasoby nie
są własnością nikogo konkretnego, dodatkowo roszczenia względem nich mogą
w równym stopniu wysuwać wszyscy ludzie. Każdy jest właścicielem dóbr, które
w sposób prawomocny nabył. Nie można ograniczać jego posiadania poprzez narzucanie podatków mających na celu przeprowadzenie jakiejś redystrybucji bogactwa. Jednakowoż wszystkie te dobra również zawierają w sobie zasoby naturalne do
których, zdaniem Steinera, każdy ma moralne prawo. W takim ujęciu dokonanie
egalitarnej redystrybucji części światowego dochodu wynikającej z przekształcenia
zasobów naturalnych w dobra prywatne jest w pełni zgodne z libertariańskimi zasadami. Wynika z tego, że podatek dotyczący zasobów naturalnych mógłby zostać
uznany za sprawiedliwy. Zdaniem Steinera istnieją jeszcze dwa podatki, które
można by w ramach teorii libertariańskiej uznać za sprawiedliwe. Są to podatek
spadkowy i dotyczący wrodzonych zdolności. Porównuje on ich podstawę z zasobami naturalnym i w rezultacie uznaje, że one również mogłyby stać się przedmiotem redystrybucji przy zachowaniu zasad sprawiedliwości20.
Niezależnie od trudności związanych z opodatkowywaniem wrodzonych
zdolności, znajdujemy tutaj libertariańskie usprawiedliwienie dla bezwarunkowego
dochodu podstawowego. Oczywistym jest, że natura nie może zostać redystrybuowana (nawet w formie niewielkich działek) pośród ponad siedmiu miliardów ludzi,
którzy zamieszkują naszą planetę, aczkolwiek możliwym jest osiągnięcie efektu
zbliżonego, który substytuowałby naturalną dystrybucję. Tutaj właśnie pojawia się
usprawiedliwienie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Dla libertarian redystrybucja ta oznaczałaby wprowadzenie jednolitego podatku, który pokryłby
rentę gruntową zapewnianą przez hipotetyczny perfekcyjny rynek. Jako że niemożliwe jest dokonanie powszechnej redystrybucji zasobów naturalnych, muszą ono
zostać zastąpione przez jakiegoś rodzaju dochód. Zdaniem Steinera, jeśli ten podstawowy dochód ma być zgodny z libertariańskimi zasadami musi być zagwarantowany wszystkim.
Sprawiedliwość jako bezstronność – John Rawls
Rawls nigdy nie opowiedział się wprost za koncepcją bezwarunkowego dochodu podstawowego. Van Parijs i Vanderborght utrzymują jednak, że stwierdzenie jakoby nie dało się na bazie teorii Rawlsa usprawiedliwić bezwarunkowego dochodu podstawowego jest tak samo niemożliwe jak kategoryczne uznanie, iż da się
20

H. Steiner, Three Just Taxes, [w:] Arguing for Basic Income, red. P. Van Parijs, London 1992.
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to zrobić.21 Przynajmniej wstępnie, przyjmę założenie, że usprawiedliwienie bezwarunkowego dochodu podstawowego jest w ramach teorii Rawlsa możliwe.
Tym co Rawls nazywał „warunkami sprawiedliwości” są te uwarunkowania,
w ramach których ludzka współpraca jest zarówno możliwa jak i konieczna. Dokonuje on ich podziału na obiektywne i subiektywne uwarunkowania. Jako przykłady tych pierwszych wymienia niedobór i potrzebę społecznej współpracy, wśród
tych drugich wyróżnia uzasadnienie przemawiające do współpracujących osób22.
W skrócie – warunkami wystąpienia sprawiedliwości są: niedobór i konflikt interesów, bowiem bez nich sprawiedliwość nie byłaby konieczna. Gdyby naturalne
i przetworzone zasoby występowały w ogromnej obfitości wszelkie plany współpracy z pewnością byłyby zbędne. Gdy jakiekolwiek dobro występuje w ilości pozwalającej zaspokoić potrzeby wszystkich, konflikt wynikający z walki o posiadanie
traci na sile i z czasem całkowicie zanika. Celem Rawlsa było uczynienie tego tak
jasnym jak to tylko możliwe.
Co powinno być dystrybuowane według teorii sprawiedliwości jako bezstronności i jak powinna przebiegać ta dystrybucja? W odpowiedzi na pierwszą część
tego pytania należy wyznaczyć zestaw podstawowych dóbr, które umożliwiają ludziom promowanie różnych koncepcji tego co uznają za dobre życie23. Te odgrywające ogromną rolę w teorii sprawiedliwości jako bezstronności dobra to: prawa,
wolności oraz możliwości, a także dochód i dobrobyt. Należy również uwzględnić
szacunek do samego siebie. Jest on, jak zobaczymy, dobrem podstawowym, które
będzie miało kluczowe miejsce w próbie legitymizowania bezwarunkowego dochodu podstawowego na bazie teorii sprawiedliwości jako bezstronności. Na szacunek do samego siebie składają się poczucie własnej wartości, czyli świadomość,
że czyjeś plany zasługują na wdrożenie w życie oraz przekonanie o możliwości
i własnej zdolności do przekształcenia tychże planów w rzeczywistość24. Bez szacunku do samego siebie nic nie wydaje się być wartym przedsięwzięcia, a nawet
jeśli jakieś plany przedstawiają pewną wartość dla osoby, której brakuje szacunku
do samego siebie, może ona nie znaleźć dość siły woli do wykonania ich.
Dobra podstawowe, według definicji zawartej w tej teorii, reprezentują skrajnie różnorodne zestawy, tak że ciężko jest stworzyć jakikolwiek ich indeks. Jedynym sposobem zagregowania różnorodnych wartości i stworzenia indeksu dóbr

Y. Vanderborght, P. Van Parijs, op cit, rozdz. III.4.
J. Rawls, op cit, s. 195-197.
23
Idem, s. 149-152.
24
Idem, s. 625-633.
21
22
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podstawowych jest rozpisanie porządku leksykograficznego25. Nawet jeśli ze
względu na ich heterogeniczność nie jesteśmy w stanie porównywać jednych dóbr
podstawowych z innymi, możemy stworzyć hierarchię: wolności, równość szans,
dochody. Na skutek przyjętych założeń decyzja w sprawie tego co powinno się redystrybuować bazuje na leksykograficznym porządku dóbr podstawowych.
Kiedy wiemy już co powinno się redystrybuować, przychodzi pora na sprecyzowanie kryterium dystrybucji. To zostało rozpowszechnione pod mianem maksyminu. Zasady teorii sprawiedliwości jako bezstronności mówią, że każda osoba
musi mieć równe prawo do możliwie najszerszego zestawu różnych wolności, które
nie będą stały w sprzeczności z zestawami wolności wszystkich innych ludzi. Dopuszczalne społeczne i ekonomiczne nierówności muszą spełniać dwa warunki26.
I.

Muszą w jakiś sposób działać na korzyść najmniej uprzywilejowanych
członków społeczeństwa.
II.
Muszą być związane z funkcjami, które są otwarte dla wszystkich na
warunkach równości szans.
Innymi słowy, propozycja Rawlsa może być schematycznie przedstawiona
w ten sposób, przy zachowaniu kryterium maksyminu:
1. Maksimum publicznych wolności dla wszystkich
2. Równy dostęp do funkcji publicznych
3. Społeczeństwo musi bazować na dystrybucji dobrobytu, która maksymalizuje przychód najmniej uprzywilejowanych członków. Musi maksymalizować minimalne przychody. To kryterium implikuje, że nierówności w
dobrobycie są akceptowalne, o tyle o ile zyskują na nich najmniej uprzywilejowani członkowie społeczeństwa. Zysk ten może pochodzić stąd, że
ekonomiczne nierówności przyczyniają się niekiedy do efektywności gospodarki jako całości.
Ograniczenia narzucone przez kryterium maksyminu są jednoznaczne. Na przykład, nie jest dozwolone jakiekolwiek ograniczenie wolności w imię większej sprawiedliwości dystrybutywnej. Nie można także zwiększać równości szans poprzez
poświęcenie części wolności. Porządek jest wyraźnie wyznaczony27.
Wynika z tego priorytetowy status wolności publicznych w teorii sprawiedliwości jako bezstronności Rawlsa. Wolności publiczne oznaczają w niej: wolność
polityczną (prawo do głosowania oraz zajmowania stanowisk publicznych), prawo
Idem, s. 150-151.
Idem, s. 107.
27
Idem, s. 109-110
25
26
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do wyrażania opinii i organizacji zgromadzeń, wolność sumienia i myśli, prawa
prywatne (w tym ochrona przed agresją, tak fizyczną jak i psychiczną), ochronę
przed arbitralnym aresztowaniem i prawa do własności prywatnej.
Jedną z interesujących implikacji teorii sprawiedliwości Rawlsa jest skupienie
się na odpowiedzialności ludzi za podejmowanie przez nich wybory. Nie uważa on
ludzi odpowiedzialnych za uwarunkowania, których nie wybrali osobiście. Przyznaje on także, że równość zasobów wydaje się wielu ludziom słusznym pomysłem.
Jednakowoż wciąż stoimy przez zadaniem ustalenia o jakich zasobach właściwie jest
mowa. Możemy stworzyć rozróżnienie pomiędzy zasobami społecznymi i naturalnymi, dzięki czemu uzyskamy pakiet podstawowych zasobów społecznych oraz
podstawowych zasobów naturalnych. W skład pierwszego wchodziłyby zasoby,
które są dystrybuowane przez społeczne instytucje, jak w przypadku przychodu,
szans, praw i wolności. W drugim zawierałyby się inteligencja, zdrowie, przyrodzone zdolności i inne które nawet jeśli znajdują się pod jakimś wpływem instytucji
społecznych, to nie są dystrybuowane przez nie w sposób bezpośredni.
Usprawiedliwienie bezwarunkowego dochodu podstawowego na bazie tej
teorii można przeprowadzić w ten sposób. Należy przypomnieć, że sprawiedliwość
w myśl teorii Rawlsa polega na jak najlepszym wypełnieniu kryterium maksyminu
przy zachowaniu zasady leksykograficznego porządku (pierwszeństwo dla formalnych wolności, równość szans jako następna w kolejności). Stąd też, wedle Rawlsa
nierówności ekonomiczne i społeczne są nie do usprawiedliwienia, jeśli w jakikolwiek sposób naruszają one równość formalną, albo równość szans. Przyjmując te
założenia łatwo jest usprawiedliwić dochód dla najmniej uprzywilejowanych na
maksymalnym możliwym do utrzymania ekonomicznym poziomie, który pozwoliłby wykorzystywać zagwarantowane im wolności i występujące w społeczeństwie
szanse. W takim wypadku pozostaje już tylko wykazanie, że dochód ten powinien
być realizowany w ramach bezwarunkowego dochodu podstawowego. Czemu bezwarunkowy dochód podstawowy, a nie żadna inna z form warunkowych subsydiów? W celu usprawiedliwienia bezwarunkowego dochodu podstawowego powinniśmy przywołać koncepcję podkreśloną wyraźnie wcześniej – znaczenie szacunku do samego siebie jako podstawowego i zapewne też głównego dobra w systematyce Rawlsa. Jeśli przyjmiemy to podstawowe dobro o kluczowym znaczeniu
za punkt wyjściowy, bezwarunkowy dochód podstawowy może zostać usprawiedliwiony w paru krokach.
Warunkowe transfery w naszych społeczeństwach wspierają ludzi, którzy nie
są w stanie zaspokoić swoich elementarnych lub podstawowych potrzeb. Jak wykazało wielu autorów systemy opieki społecznej bywają upokarzające. Dokonują
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one rozróżnienia na tych, którzy są bądź nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Wielu potencjalnych beneficjentów tych warunkowych albo przydzielanych
na podstawie sytuacji materialnej subsydiów, nie występuje o nie z powodu upokarzających procedur. Przy uwzględnieniu podstawowego dobra jakim jest szacunek do samego siebie bezwarunkowy dochód podstawowy wydaje się być dużo lepszym środkiem niż jakiekolwiek warunkowe subsydium. Ta interpretacja sprawiedliwości jako bezstronności (jak jeszcze raz podkreślam nie jest ona autorskim tworem Rawlsa), na bazie znaczenia przypisanego szacunkowi do samego siebie, legitymizuje bezwarunkowy dochód podstawowy jako najlepszą formę redystrybucji
i stawia go ponad warunkowymi subsydiami. Jak stwierdza Rawls, jednostka pozbawiona szacunku do samego siebie jest społecznie sparaliżowana i nic nie wydaje
się jej wartego podejmowania działań28. W swoim tekście na temat etycznych
aspektów bezwarunkowego dochodu podstawowego Catriona McKinnon przedstawia sprawę w sposób następujący: Szacunek do samego siebie jest fundamentalnym
ludzkim dobrem29.
Podsumowanie
Narastający w ostatnich latach kryzys zaufania wobec tradycyjnych socjalnopolitycznych modeli finansów publicznych zmusza decydentów do poszukiwania
nowych dróg rozwiązywania społecznych problemów. Coraz częściej mówi się
w tym kontekście o nowej umowie społecznej, u podstaw której miałaby leżeć między innymi posiadająca długą historię idea bezwarunkowego dochodu podstawowego. W powyższej pracy, przedstawiając cechy bezwarunkowego dochodu podstawowego, najbardziej udaną próbę realizacji i jej efekty, a także jego historię, dokonałem prezentacji tej koncepcji. W następnej kolejności przystąpiłem do konfrontacji tej społecznej inicjatywy z kryterium sprawiedliwości. Posługując się kolejno liberalnymi teoriami sprawiedliwości stworzonymi przez Roberta Nozicka
i Johna Rawlsa, a także zainspirowanymi twórczością tych autorów opracowaniami, dokonałem próby usprawiedliwienia koncepcji bezwarunkowego dochodu
podstawowego, niezależnie od siebie, w ramach każdej z nich. Pomimo występujących między tymi teoriami różnic w kwestiach tak zasadniczych jak obrane kryteria sprawiedliwości czy kluczowe dla społeczeństwa wartości, doszedłem do konkluzji, że instytucja bezwarunkowego dochodu podstawowego mogłaby zostać

Idem, s. 625-633.
C. McKinnon, A Scandalous Proposal: Ethical Attractions of Basic Income, Basic Income Studies
2006, No. 1., S. 1 (tłumaczenie własne).

28
29

288

Liberalne teorie sprawiedliwości…

przyjęta jako element składowy systemu społeczeństwa sprawiedliwego w myśl każdej z tych teorii. Są to wnioski, do których dochodzę na podstawie wyprowadzenia
i analizy konsekwencji wynikających ze szczególnego znaczenia, jakie autorzy
ci przypisują konkretnym wartościom: prawom własności i pierwotnemu posiadaniu ziemi u Roberta Nozicka, oraz kryterium maksyminu i szacunku do samego
siebie jako najważniejszego dobra podstawowego w teorii Johna Rawlsa.
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Summary

Liberal theories of justice
in comparison unconditional
basic income
Crisis of confidence in traditional socio-political finance models over the
years has become the cause of increased interest in the new concepts of social policy. One of these is the institution of unconditional basic income, which is a subject of interest in often different intellectual environments. The criterion which
must be first met by all the potential institutions, and especially those of social
policy, is justice. Is unconditional basic income a just solution? One of the ways to
find an answer to this question may be an attempt to confront the idea of unconditional basic income with theories of justice, which are highly appreciated and
deeply rooted in political traditions. Those of particular importance to American
political thought of the last few decades are John Rawls’ theory of justice as fairness
and the theory derived from Robert Nozick’s theses on the inviolability of property
rights.
Key words: Rawls, Nozick, Unconditional basic income
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Is Coase Theorem dead for lawyers?
An overview of legal criticism

Introduction
The so-called Coase Theorem, called by many a cornerstone of law and economics, has been a subject of heated academic debate ever since its emergence.
It has been criticized on various grounds and by academics of multiple scholarly
and ideological backgrounds. Most prominent critiques came from legal scholars.
As S.G. Medema notes, the Theorem “has been hailed as offering a new way to
conceptualize law and legal culture and attacked as anathema to the traditional
common law process”1. Despite over fifty years of critique, no attempt at a comprehensive refutation of all aspects of the Theorem has been made. The arguments
which appeared during the debate demand categorization and comparison in order
to arrive at a proper conclusion. This paper aims at colluding the multi-faceted
criticisms Coase Theorem acquired in the course of legal debate over the years and,
by revising years’ worth of the criticism and adding the author’s own reflections
about the place of the Theorem in the legal world, answering the question of
whether the amount of the arguments gathered forms a sound body for a possible
refutation to be created. The critique presented will be directed at various aspects
of the Theorem, beginning with its assumptions and underlying constructs and
ending with its normative implications, and rooted in perspectives of law, economy and behavioral science. Special attention will be given to pinpointing where
and how the assumptions and concepts underlying the Theorem are ultimately
incompatible with the ideas and values essential for common law, especially tort
law.
S.G. Medema, Symposium on the Coase Theorem: Legal Fiction: The Place of the Coase Theorem
in Law and Economic, Economics and Philosophy 1999, no. 2, p. 210-211.
1
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As Medema noted, “the objections raised went not to whether Coase’s conclusion followed logically from his assumptions, but instead were made on other
grounds—mainly relevance/applicability and justice/equity”2. In this paper I follow the structure of this statement and present both the criticism endured by Coase
Theorem due to its limited applicability, and the one confined to the area of theory
of law and reflection on values. First, the tautological character of the Theorem,
ascribed to it by some authors, will be discussed. Secondly, two groups of arguments proving the inapplicability of the Coase Theorem in the real life will be
shortly described. The first group of arguments is focused on the impossibility of
occurrence of zero transaction costs, the Theorem’s basic assumption. Second
group of arguments challenges other Coasian underlying assumption, that of rational behavior of the parties of a dispute, and disproves it from the viewpoint of
behavioral economy. Then, the criticism assumes a legal perspective and the notion
of irrelevance of the initial allocation of rights is refuted on several grounds: firstly,
empirical evidence refuting this assumption is presented, and secondly, it is shown
how this assumption is irreconcilable with basic tenets of tort law, that is how
it defies its most important functions. Some remarks about the implications of
Coase Theorem in light of the expressive function of law are also made. Then, the
reciprocity theory adopted by Coase is examined and proved to be incompatible
with legal notions of causation. Finally, the normative version of Coase Theorem
is shortly described and some grounds for critique are laid, as the complete refutation of the normative proposition demands a deep reflection about the nature and
role of law in general and as such greatly exceeds the scope of this work.
This enterprise seems worthwhile as despite the wave of criticism it triggered,
Coase Theorem is still conceptualized as one of the most important concepts in
the school of economic analysis of law. Its continuous criticism, however, makes
the Theorem a controversy of a rare scale. This calls for revisiting the topic with
the goal of reaching the conclusion of whether there is still chance for Coase Theorem to function as a valid theoretical approach, how is it limited, and whether
should we focus of a proper refutation of it or on reinterpreting and correcting
it in order to figure out its workable version.
The Coase Theorem is derived from Ronald Coase’s theoretical considerations about negotiation results contained in his work “The Problem of Social
Cost”. The formulations of the Theorem were multiple, however the one which
Idem, Debating Law’s Irrelevance: Legal Scholarship and the Coase Theorem in the 1960s, Texas A&M
Law Review 2014, no. 2, p. 159.
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encompasses all important aspects appears to be as follows: “Assuming the property
rights are well defined and the costs of transacting are zero, parties to an externality
will resolve the dispute efficiently, and the outcome will be unaffected by to which
party rights are initially assigned”3. This will serve as initial definition to which the
critique throughout the work below will pertain.
Why the Theorem fails? The first glance.
The first task this text undertakes is to shortly describe the most common
and most basic criticisms directed at Coase Theorem in the literature. Three
groups of problems can be distinguished here, the first being that the Theorem, in
its strongest form appears to be a tautological statement and the others being the
presence of the transaction costs as an impediment to Coase Theorem’s applicability and behavioral inhibitions to effective bargaining.
On the avant-garde of the criticism there is a group of notions claimed both
by legal scholars and economists as well as representatives of various different disciplines. The fact that it is so widely represented stems from the theoretical nature
of the arguments mentioned, which together form a body of inconsistencies making the theorem in question an absurd proposition, or, as is often suggested –
a tautology. For many theorists, the Coase Theorem cannot work to begin with,
and instead, proves itself as a pointless self-congratulatory mechanism. A tautological statement is “a sign enclosed within itself”4, a proposition which derives its
truth merely from restating the same thing in different terms. Mathematical statements, such as “2+2=4” are tautologies; so is the phrase “the fittest survive”, because fitness itself is measured by the ability to survive5. Such a statement may
reinstate what is already known, but never creates new meaning. D. Usher noted
that “the strictly-correct version of the Coase Theorem boils down to the proposition if people can agree upon an efficient outcome, then there will be an efficient

Idem., Coase Theorem, [in:] Encyclopedia of Law and Economics, ed. A. Marciano, G.B. Ramello,
New York 2013, p. 2.
4
R. A. Solo, The Philosophy of Science and Economics, London 1991, p. 19.
5
J. Brey, Tautological Oxymorons: Deconstructing Scientific Materialism: An Ontotheological Approach,
Carlisle 2002, p. 3.
3
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outcome”6. The tautological nature of the Theorem was also noticed by G. Calabresi, an author who wrote extensively on its legal meaning7, and J. L. Coleman,
who noted that the Theorem is “not an empirical claim but is instead an analytic
truth about what it means, under certain conditions, to act rationally”8 These
voices well illustrate the widespread disagreement on the use of the empty theoretical framing Coase Theorem might be.
Another ground on which the Coase Theorem was most hotly criticized was
the implausibility of assumption of zero transaction costs. This is an argument
often raised by both economists and lawyers, and the most startling contradiction
to be noted when looking into it. These “impediments that now fall under the vast
umbrella of transaction costs”9, impossible to abolish from real life, yet incompatible with the basic formulations of the Theorem, were the main cause why the legal
world was skeptical about embracing the proposition. Numerous studies have
proven that transaction costs inhibit effective bargaining not only in large groups,
as it was previously thought, but even in one on one situations10. Not only their
very occurrence but also their size is preventive to efficient outcomes. The existence
of transaction costs is enough to render Coasian bargaining fruitless11, and the very
assumption of zero transaction costs was almost univocally dismissed as “wildly
unrealistic”12. Therefore, as the notion of zero transaction costs may be conceived
of as absent from the realm of possibilities, so is the successful application in the
Coase Theorem in the real world.
Another objection to Coase Theorem commonly raised in literature, corresponding to the abovementioned one, challenges the notion that parties to a dispute will always behave rationally. A moral or social prohibition of the exchange is

6
D. Usher, The Coase Theorem is tautological, incoherent or wrong, Economics Letters 1998, no. 1,
p. 5.
7
“As expressed in one of the first important treatments of the Coase Theorem and its relation to
legal theory: [I]f one assumes rationality, no transaction costs, and no legal impediments to bargaining, all misallocations of resources would be fully cured in the market by bargains. Far from being
surprising, this statement is tautological, at least if one accepts any of the various classic definitions
of misallocation.” (G. Calabresi, Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules: A Comment, Journal of Law & Economics 1968, no. 11, p. 68).
8
J. L. Coleman, Market, Morals and the Law, Oxford 1998, p. 70.
9
S. G. Medema, Debating Law’s Irrelevance…, p. 211.
10
J. Gruber, Public Finance and Public Policy, New York 2016, p. 44.
11
D.B. Johnson, Meade, Bees and Externalities, The Journal of Law and Economics 1973, no. 1,
p. 37.
12
L.A. Fennell, R.H. McAdams, Inverted Theories, [online] https://ssrn.com/abstract=3017437 [access 09.09.2017].
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considered to be as big an obstacle as the transaction costs13, and numerous studies
prove that behavioral causes make Coasian bargaining impossible14. What overturns Coase’s assumption of rationality is the endowment effect15, which, among
others, proves that “human behavior is not so rigorously deterministic as a multiplication table”16.
The critique of the Theorem based on the supposedly inhibitive transaction
costs or its tautological character will not be the focus of my work, as I believe it
was, first of all, discussed in literature very widely17, and, secondly, even the author
of the proposition admitted that to expect zero transaction costs is unrealistic18.
I will also not discuss the abovementioned rationality assumption, as this is a field
of expertise of behavioral economists19. Instead, I want to focus on critiques which
notice that even if the assumption held and the world with zero transaction costs
would be in our reach, the Coase Theorem and the understanding behind it is still
inherently flawed from a legal point of view. One may logically conclude, that if
the main culprits – transaction costs – were to disappear, the Theorem would be
a sound proposition. It turns out not to be so – even in the world of zero transaction costs the Theorem does not hold. The next part of my work is where I, assuming first and foremost legal perspective, explain why. Therefore, the next part
of my work will elaborate on the relationship between the Coase Theorem and the
basic tenets of law and explain why the two concepts are irreconcilable. Another
part is devoted to the psychological underpinnings of Coase theory and showing
why also those preclude it from gaining significance in the legal world.

E. Bertrand, Coase Theorem (empirical studies) [ in:] Encyclopedia of Law and Economics,
ed. A. Marciano, G. B. Ramello, New York 2017, p. 66.
14
R. H. Thaler, Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, New York 2015, p. 244.
15
A. M. Pacces, L. Visscher, Methodology of Law and Economics, [in:] Law and Method. Interdisciplinary research into Law, ed. B. van Klink, S. Taekema, Tübingen 2011, p. 97.
16
G. J. Stigler, Two Notes on the Coase Theorem, The Yale Law Journal 1989, no. 3, p. 632.
17
Transaction costs in the context of Coase Theorem were a subject of numerous standalone commentaries, see e.g.: E. Hoffman, M. L. Spitzer, The Coase Theorem: Some Experimental Tests, The
Journal of Law and Economics 1982, no. 1; J. R. Macey, Transaction Costs and the Normative Elements of the Public Choice Model: An Application to Constitutional Theory, Virginia Law Review 1988,
no. 2; J. Farrell, Information and the Coase Theorem, The Journal of Economic Perspectives 1987,
no. 2; P. Barnes, The auditor’s going concern decision and Types I and II errors: The Coase Theorem,
transaction costs, bargaining power and attempts to mislead, Journal of Accounting and Public Policy
2004, no. 6; etc.
18
L. A. Fennell, R. H. McAdams, Inverted Theories … .
19
D. Kahneman, J. L. Knetsch, R. H. Thaler, Experimental tests of the endowment effect and the Coase
Theorem, Journal of Political Economy 1990, no. 6, pp. 1325-1348.
13
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Why cannot the Coase Theorem be accepted by lawyers?
The following section contains the main focus on my work, that is the answers to the question why is the Coase Theorem unacceptable in the legal world.
It must be stressed that in their critiques, legal scholars did not pick at the Theorem’s most visible seams. It turns out that the debilitating presence of the transaction costs is not the main concern for lawyers. The criticism is aimed at fundamental assumptions and ways of thinking associated with the Coase Theorem, following Medema’s distinction on relevance/applicability and justice/equity criteria20. I hope to elaborate upon both of them with regards to subsequent assumptions of Coase Theorem which were subject to discussion in the legal community.
One of the most striking observations for any lawyer when confronted with
the Coase Theorem is its assumption of the irrelevance of the initial assignment of
rights to the parties. Such an assignment is to serve merely as a starting point in
negotiations between the individuals, which, given smooth negotiating conditions,
will work out the most efficient solution. This argument is attacked in literature
on both grounds – first, because this assumption does not hold when applied.
While most critics find fault with the applicability of the Coase Theorem on the
basis of the transaction costs, other group of scholars criticizes the assumption of
irrelevance of initial delimitation of rights, arguing that the initial allocation always
matters in reality21. The second reason why this proposition is criticized is because
it assigns to law a marginal role in the world. Several scholars used variously rooted
explanations to show how this claim cannot be accepted neither as a positive statement on what law is and what it means nor as a normative one postulating how
the law should be. Below I will elaborate on both respective issues.
The assumption that the initial legal entitlement does not matter for the outcome was challenged by numerous empirical tests. A very devastating find to the
Theorem was that even in the simulated absence of transaction costs, the part of
the Theorem stating that initial allocation of rights is of no significance to the end
result of bargaining, still does not hold. Most notable examples of this effect were
demonstrated by K. R. Vogel, whose work on California Animal Trespass Laws
employing standard regression analysis proves that “the original assignment of

S. G. Medema, Debating Law’s Irrelevance… .
D. Kennedy, Cost-Benefit Analysis of Entitlement Problems: A Critique, Stanford Law Review 1981,
no. 3, p. 394.

20
21
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rights does matter in a consistent foreseeable way”22. Another study, focused on
the disputes in patent law shows that, in opposition to Coase’s claim, “a court's
delimitation of patent rights can influence the final allocation of such rights, even
if parties can bargain”23. Such a state of affairs results from the very nature of patent
law – while Coase assumes that the alienability of rights is not restrained by law,
antitrust laws prove quite the contrary. Another study, conducted by Y. Sheng and
aimed at examining the effects legal rules of damage liability have on the costs and
resources allocation has clearly shown that “the outcomes of external right transactions cannot be independent of the legal basis of transaction even if transaction
cost is zero”24. The findings are similar in the field of environmental policy25. What
is worth noting is the inaccuracy of not only the assumption that efficient allocation of resources will occur regardless of the legal rule, but also the assumption that
the same result will occur regardless of which legal rule is used26.
The abovementioned examples, shifting the focus of the critique from the
issue of the transaction costs to the question of relevance of legal entitlements expose another reason why the Coase Theorem is inapplicable in the real world –
even after eliminating what seemed like its biggest obstacle. These studies show
how the biggest misconception and obstacle to applicability of Coase’s Theorem
is not that of assuming zero transaction costs, but more fundamental one. As D. J.
Greenwood sums up, “Coase's contrary conclusion stems not from his assumption
of no transaction costs but from other distorting assumptions. (…) [E]ven in the
absence of transaction costs, it is the legal rules, not the naked preferences of these
two actors, that will determine [the outcome of a dispute]”27.
Let us now move to the second group of critiques of the assumption about
the irrelevance of initial allocation of legal entitlements. Here, the criticism is based

22
K. R. Vogel, The Coase Theorem and California Animal Trespass Law, The Journal of Legal Studies
1987, no. 1, p. 151.
23
E. Hovenkamp, Competition, Inalienability, and the Economic Analysis of Patent Law [online],
https://ssrn.com/abstract=2900380 [access 18.09.2017].
24
Y. Sheng, Is the Coase Theorem Tenable If All Its Assumptions Hold? [online] https://ssrn.com/
abstract=2892907 [access 20.09.2017].
25
“the initial assignment of rights will seriously affect the final allocation of resources” (A. Arcuri,
A Different Reason for “De-Coasing” Environmental Law and Economics, European Journal of Law
and Economics 2005, no. 2, p. 246).
26
D. A. Farber, Parody Lost/Pragmatism Regained: The Ironic History of the Coase Theorem, Virginia
Law Review 1997, no. 2, p. 406.
27
D. J. H. Greenwood, Law Matters: A Critique of the Coase Theorem (draft), [online], https://people.hofstra.edu/Daniel_J_Greenwood/Courses/Torts/Coase.htm [access 21.09.2017].
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not on the empirical grounds, but rather comes from Coase’s Theorem incompatibility with certain views on the role of law. It is not enough that it was proven
that the Coase Theorem does not work28; it needs also to be shown how it is flawed.
And the critics believe its flaw lies in how it conceptualizes (or rather ignores) law’s
function and what role it assigns to it. As R. O. Zerbe and Medema put it, if the
Coase Theorem’s “implications for the economics of externalities are heretical,
those for law are downright perverse, for the Theorem tells us that the form of
legal rules does not matter - only their presence or absence”29. The assumption of
the irrelevance of initial allocation of rights carries within itself a very important
implication – the notion that law serves or is to serve a very limited role in the
disputes over rights30. It implies that it is only necessary for legal rules to exist in
some form and to be alienable, that is, possible to sell or transfer”31.
As the Coase Theorem was to be applied mainly in the legal disputes concerning tort law, the refutation would be rooted in assumptions about its function
and role32. Therefore, the critique of the legal implication of Coase Theorem is to
be conducted from a viewpoint of theoretical assumptions and postulates concerning the nature of tort law, understood as the body of statutes and judicial decisions
regulating “the rights of private parties to obtain monetary compensation from
those who caused them injury or damage”33, and encompassing notions such as
injury, causation and harm and functions such as “corrective justice, civil recourse,
deterrence, loss distribution and compensation”34. To describe, even superficially,
the tradition, nature and role of common law, greatly exceeds the scope of this
work. Therefore, I will limit my focus to two goals fundamental to the nature of
common law and elaborate how the Coase Theorem is incompatible with them.
In literature it is pointed out that “tort law is about redressing, or providing re-

28
„Coase was clearly wrong if he meant that legal rules never affect resource allocations in the absence
of transaction costs” (D. A. Farber, Parody Lost/Pragmatism Regained…, p. 406).
29
S. G. Medema, R. O. Zerbe, The Coase Theorem, [in:] Encyclopedia of Law & Economics,
ed. B. Bouckaert, G. De Geest, Cheltenham 2000, vol. II, p. 839.
30
“In other words, all legislation which deals with granting rights to individuals would be meaningless in terms of the use of resources; parties would “agree themselves around” every given distribution
of rights if it is to their mutual advantage. Thus, a large amount of legislation would serve no material
purpose if transaction costs are zero.” (R. D. Cheren, Tragic Parlor Pigs and Comedic Rascally Rabbits:
Why Common Law Nuisance Exceptions Refute Coase's Economic Analysis of the Law, Case Western
Reserve Law Review 2012, no. 2, p. 556.)
31
S. G. Medema, Symposium on the Coase Theorem…, p. 221.
32
K. Abraham, The Forms and Functions of Tort Law, St Paul 2012, p. 18.
33
Ibidem.
34
Ibidem, p. 19.
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course for, wrongs. It is about the relationship between a wrongdoer and a victim”35, but a more instrumental function is also recognized, that is: “to prevent
wrongs, or to compensate those who suffer loss”36. The following critique of Coase
Theorem would stem from those two functions, namely the function of corrective
justice and the deterring function of the tort law.
Coase Theorem appears to overlook or deliberately ignore some assumptions,
goals and principles germane to the tort law. To start with, the notion that judges
are to determine rights of the participants of the dispute and decide its outcome,
is discarded. Instead, the initially delimitated rights are to be placed in the hands
of the parties, much like objects to be bargained with and paid for, and, in the end,
acquired by the person who ascribes to them the highest value, i.e. is willing to pay
the most. This postulate of “placing legal rights in a market context strikes many
as wholly inappropriate”37. What is more, this idea undermines the basic purposes
of tort law. Firstly, the component of corrective justice seems to be fully missing.
Corrective justice, the idea that “liability rectifies the injustice inflicted by one person on another”38, originally derived from Aristotle39, became, safe to say, a moral
principle underlying the philosophy of the law of torts. Coleman claims that “anyone who thinks that tort law does not fundamentally implicate the notion of corrective justice is mistaken”40. The whole proceedings and court’s ruling are aimed
at exactly that – bringing justice to the party who suffered by punishing the wrongdoer. Corrective justice entails “person’s having what lawfully belongs to them”41.
This component is entirely absent from Coase’s economical model of resolving
disputes. Secondly, the other most prominent feature of tort law – the deterrent
function – is also missing from Coase’s calculations. Deterrence is the second most
commonly identified by scholars goal of tort law42. It aims to “reduce injury by
deterring unsafe behavior and that goal informs tort standards for behavior”43.
Ibidem.
Ibidem, p. 20.
37
S. G. Medema, Symposium on the Coase Theorem…, p. 220.
38
E. J. Weinrib, Corrective Justice in a Nutshell, The University of Toronto Law Journal 2002, no.
4, p. 349.
39
A-H. Chroust, D. L. Osborn, Aristotle's Conception of Justice, Notre Dame Law Review 1942, no.
2, p. 141.
40
J. L. Coleman, Tort Law and the Demands of Corrective Justice, Indiana Law Journal 1992, no. 2,
p. 379.
41
E. J. Weinrib, Corrective Justice in a Nutshell …, p. 349.
42
G. T. Schwartz, Mixed Theories of Tort Law: Affirming Both Deterrence and Corrective Justice, Texas
Law Review 1997, no. 7, p. 1804.
43
D. W. Shuman, The Psychology of Deterrence in Tort Law, University of Kansas Law Review 1993,
no. 1, p. 116.
35
36
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In other words, it aims to “prevent future tortious conduct”44, that is discourage
behaviors which are harmful to society in general. Tort law fulfills this function
well – the awareness of existence of ‘punishment’ is enough for many people to
abstain from tortious activities. Coase Theorem does not provide this deterrent
function – on the contrary, there was a debate over the danger that because of it
“threats could become revenue generators, (…) since incentives could exist for
channeling resources into the invention of threatening possible actions or production processes”45. This stands in contrary to the second most important objective
of tort law.
An interesting critique may be directed at the Coase Theorem from the viewpoint of the expressive function of law, defined by C. R. Sunstein as “the function
of law in «making statements» as opposed to controlling behavior directly”46. These
statements may not only help to correct behavior, but also fulfill an important
psychological role. To stick to the example at hand, let us note how the dispute
between e.g. two neighbors about one interfering with the other’s use of property
– an example most frequently cited with the Coase Theorem – is reinstated in the
terms of tort law. The fact that the plaintiff is referred to as the ‘injured party’, and
the rephrasing of the damage done as ‘legal injury’ is in itself a statement. The use
of these terms is a formal recognition that, first of all, the injured party indeed had
rights; secondly, that these rights were violated and the perpetrator is to be held
responsible. The sole statement of harm may constitute a form of retribution. The
very word “tort” comes from Latin “twisted” and in French means injury or wrong,
which is in itself telling. The Coase Theorem hardly entails such implications, replacing, as it seems, the victim and the perpetrator with just two parties engaged
in a business debate concerned with, ultimately, the price. This is a statement too,
and one that has very different social and psychological implications.
One of the biggest faults found by lawyers in the Coase Theorem is the theory
of causality it entails, named in the literature ‘the reciprocity assumption’. It boils
down to a statement that in a damages dispute, the damages are caused by both
sides47 and the harm is caused as well by the tort-feasor as the injured party. Coase
himself put this the following way: “We are dealing with a problem of a reciprocal
L. F. H. Enneking, Foreign Direct Liability and Beyond - Exploring the Role of Tort Law in Promoting
International Corporate Social Responsibility and Accountability, Hague 2012, p. 252.
45
G. A. Mumey, The “Coase Theorem”: A Reexamination, The Quarterly Journal of Economics 1971,
no. 4, p. 723.
46
C. R. Sunstein, On the Expressive Function of Law, University of Pennsylvania Law Review 1996,
no. 5, p. 2024.
47
A. W. B. Simpson, “Coase v. Pigou” Reexamined, The Journal of Legal Studies 1996, no. 1, p. 60.
44
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nature. To avoid the harm to B would inflict harm on A. The real question that
has to be decided is: should A be allowed to harm B or should B be allowed to
harm A?”48 This notion of reciprocal nature of social cost seems to be particular
for Coase as an economist; A. W. B. Simpson noted that “his view certainly sets
him apart from lawyers, who everywhere make use of causal notions and do not
treat harms and costs as equivalent”49. Especially in tort law, the notion of causality
is under a close scrutiny and seminal treatments are devoted to what constitutes
causation, what are its kinds (e.g. cause and fact and proximate cause), how to
establish factual causation etc. D. H. Gjerdingen argues, that the acceptance or
rejection of Coase’s reciprocity assumption corresponds to embracing different
psychological constructs as underlying common law50. A critic of the assumption,
Epstein, embraces a moralist theory of common law, where he relies on psychological constructs such as reification, causation and moral responsibility, which, as
he claims, Coase’s reciprocity assumption fails to satisfy51. Therefore, the vision
underlying the reciprocity assumption as well as the whole Coase Theorem is fundamentally incompatible with the constructs behind the common law. Accepting
Coase’s approach would also lead to a number of practical difficulties and controversial implications; it is pointed out that accepting reciprocal nature of the problem would lead to an endless stream of possible solutions to the debate, going as
far as to the parties mutual suicide52, and that such approach resembles the situation “when women object to the idea that the way to stop sexual assaults on the
streets at night is for them to stay at home. Even if they are the cheapest cost
avoiders, ought this to be conclusive?”53. It is also pointed out that this assumption
stands in contrary not only to legal standards, but also to “the common sense or
everyday notions of ordinary people”54. The fact that the assumption of reciprocity
flips the traditional notions of cause and effect essential to tort law upside down,
is enough for most lawyers to be skeptical towards it.
Coase Theorem contains within itself two important implications about law:
a positive one, which states that good law is one which minimizes transaction costs
and ensures smooth bargaining, and a normative one, which postulates that law
R. Coase, The Problem of Social Cost, The Journal of Law and Economics 1960, no. 3, p. 2.
A. W. B. Simpson, “Coase v. Pigou” Reexamined… , p. 60.
50
D. H. Gjerdingen, The Coase Theorem and the Psychology of Common-Law Thought, Southern California Law Review 1983, p. 715.
51
Ibidem, p. 720.
52
A. W. B. Simpson, “Coase v. Pigou” Reexamined… , p. 60.
53
Ibidem.
54
D. H. Gjerdingen, The Coase Theorem and the Psychology…, p. 716.
48
49
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should be created in such way to lower the transaction costs and promote efficiency. The latter statement was extrapolated in literature as ‘normative Coase
Theorem’, a de lege ferenda suggestion about the desired shape of law. Renowned
judge and scholar R. Posner suggested that “when market failure prevents parties
from reaching efficient bargains, the proper role of law is to «mimic the market»”55.
This approach became a subject of debate in the legal and economic academia to
such a degree that it was even called “the most controversial aspect of the economic
analysis of law within the greater legal community”56, and faced both critique and
endorsement on various grounds, concerning both the general nature of law and
its role in society and the faults of the Coase Theorem. A crushing criticism stemming from the Theorem’s inapplicability states simply that “as the Coase Theorem
does not hold even in the absence of transaction costs, it cannot provide normative
indications for the general case in which transaction costs are positive”57.
Conclusion
The above considerations combine and analyze the criticism directed at
Coase Theorem from various viewpoints: economic, behavioral, and, especially,
legal one. The constructs underlying the proposition, such as the assumption of
zero transaction costs, rational behavior and irrelevance of initial allocation of
rights are first refuted on empirical grounds, proving how they preclude the Theorem from working, and then criticized as concepts fundamentally incompatible
with the function and nature of the law. Special attention is paid to the theory of
reciprocity and the notion of irrelevance of initial distribution of legal entitlements
– it is shown how the former twists the notion of causality employed in legal reasoning and brings about numerous ethical concerns, and the latter is not only
proven to be false, but also lies in contrary to the basic functions of tort law, such
as corrective justice and deterrence. Furthermore it is noted how the theory of law
emerging from the Coase Theorem is incompatible with the theoretical foundations of tort law. The critiques taken into account prove to be very diversified and
multi-faceted, which helps to illuminate different aspects of the Theorem and
tackle various problems emerging from it. There appears to be one implicit con-

S. J. Schwab, Collective Bargaining and the Coase Theorem, Cornell Law Review 1987, no. 2,
p. 286.
56
S. G. Medema, Symposium on the Coase Theorem…, p. 221.
57
A, M. Pacces, L. Visscher, Methodology of Law and Economics…, p 97.
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clusion underlying the critiques of different scholars and schools: the Coase Theorem is fundamentally un-legal; that is, incompatible with law both in its mechanics, theoretical assumptions and moral and psychological notions which lie at its
core.
In the endless schism between being inapplicable because of its misguided
assumptions and grating on legal scholars’ nerves on the grounds of its normative
implications, the Coase Theorem was criticized perhaps more than any other concept of law and economics. And yet, it constitutes a cornerstone of the movement;
it is hard to imagine the school of economic analysis of law without it. Disproved
and defeated, the Coase Theorem nevertheless still carries meaning, and perhaps
its greatest strength is in its power to inspire a debate on reconstitution of meaning
of law, economics and their complicated relationship. The answer to the question
in title therefore would have to be that Coase Theorem is alive to lawyers, in majority, only as a starting point of a discussion.
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Podsumowanie

Czy Teoremat Coase'a
umarł dla prawników?
Przegląd krytycyzmu prawnego
Niniejszy artykuł bierze pod lupę jedną z najbardziej kontrowersyjnych konstrukcji w instytucjonalnej szkole ekonomicznej analizy prawa, to jest Teoremat
Coase’a. Artykuł zawiera kompleksowy przegląd i analizę krytycyzmu wysuwanego
poprzez prawników na przestrzeni lat, by ocenić, czy należy uważać Teoremat za
ostatecznie odrzucony i zdewaluowany przez akademię prawniczą. Argumenty wysuwane przeciwko Teorematowi są analizowane z prawniczego punktu widzenia
i w nawiązaniu do praktycznych i teoretycznych implikacji Teorematu, włączając
w to krytycyzm oparty na jego praktycznej nieprzydatności, behawioralnych wyjaśnieniach jego błędności, i wreszcie, niekompatybilności założeń i konceptów, którymi się posługuje, z podstawowymi teoretycznymi konstruktami prawa deliktów.
W końcu, znaczenie prawne Teorematu jest umieszczone w szerszym kontekście,
co pozwala naświetlić jego rolę w prawniczym horyzoncie idei.
Słowa kluczowe: Szkoła Law and Economics; Teoremat Coase’a; prawo deliktów.
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ADR in the United States in legal aspect
with its history, advantages
and disadvantages

What is ADR?
Human from ages had antagonistic tendency, tendency to fighting. People
also from ages resolve their disputes by fight until their realized that a peaceful way
of dispute resolution giving much more benefits 1. According to the Legal Information Institute, Alternative Dispute Resolutions (ADR) is “any method of resolving dispute other than by litigation“. In “resolving dispute“ we mean to reach
a final outcome out of the courtroom 2. Another ADR definition showing FindLaw.com. This source talking about ADR as about a procedure of resolving disputes without litigation 3. ADR has its origin and played an important role in the
history of the United States of America.
History of ADR in the United States.
The beginnings of ADR in the US.
Arbitration played very important role at the beginning of the formation of
the United States of America. Both Dutch, from 1624 to 1664 and British, from
1667 to 1776 used arbitration on their new territories, especially in current New
York City. Also Swedish settlers current Delaware state known and incarnated in
1
A History of Alternative Dispute Resolution, Jerome T. Barrett, Joseph P. Barrett, Issue by Yossey Bass, chapter one, page one.
2
Alternative Disputes Resolution, Legal Information Institute, [online] www.law.cornell.edu/wex/
alternative_dispute_resolution [ access 06.01.2018].
3
What is Alternative Dispute Resolution?, FindLaw, [online] http://hirealawyer.findlaw.com/choosing-the-right-lawyer/alternative-dispute-resolution.html [access 06. 01.2018].
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life the community disputes resolution methods. A significant role played also
a local church. For example in Massachusetts. From 1725 to 1825 there were three
options to resolve disputes in Plymouth County, Massachusetts. First, the town,
second, the court and at least – the church. Before the parties went to the church
to resolve the case, they were asked to talk with each other. A lot of disputes were
resolved by agreement because of religious aspects, like Christ's learning about forgiveness.
In 1774 in Philadelphia, delegates from the states successfully negotiated and
reached a settlement what helped to create a Declaration of Independence. Despite
different goals and different principles, delegates reached a compromise and created the foundation for the existence of the new country. This negotiation had
a significant role in all new history. A few decades later, in the mid- 1880s, negotiation, mediation and arbitration functioned and was permanently developed
in the United States 4. Around 1779, the city of New York was well-known arbitration center 5.
ADR precursors.
Without doubt some people had a significant impact on ADR development
in the United States. Thomas Jefferson (1743-1826) was involved in promotion
of negotiation during his work. Jefferson’s profession as a governor and representing the United States in a capital city of France after that, required from him
a good negotiating skills. What’s interesting, Jefferson has a critical approach to
his work and tried to avoid a public speeches 6.
George Washington (1732-1799), the “father“ of the history of United States
included an arbitration clause in his testament. During all his life Washington
promoted arbitration. He also served as arbitrator 7.
ADR during the formation of the US.
The time when new United States government and country was formed was
an excellent time of develop and practice of negotiation. All statements and solutions were negotiated. The delegates experienced their negotiating skills. There
J. T. Barrett, J. P. Barrett, A History of Alternative Dispute Resolution. The Story of Political. Cultural
and Social Movement, San Francisco 2004. , p. 41- 53.
5
Ibidem, p. 72.
6
Ibidem, p. 29.
7
Ibidem, p. 46.
4

312

ADR in the United States …

were at that time some institutions on the United States territory which stopped
to be govern by the British Crown. The delegates had to find out a new ways to
govern the country and negotiated the conditions of that ways. In Philadelphia the
delegates because of negotiation created the most important document – The Declaration of Independence. Negotiations helped to create the U.S. Constitution.
Constitution was created because of consensus. Different delegated had various
interests depended from the place, colony which they represented. Because of common consensus, so important in every ADR process, they were able to create
a common “agreement“ 8.
The first ADR Act - Arbitration Act of 1888.
As the first ADR act is considered the Arbitration Act of 1888. There were
two forms of ADR distinguished in this act - “voluntary arbitration and the appointment of the commission to investigate the cause of a specific dispute“. After
some time, the Congress decided to delete appointment of the commission because
this method did not work properly 9.
ADR in the US during the I World War.
The President of the United States Woodrow Wilson (1856-1924) played an
important role in negotiating the final settlement of World War I. Wilson had
aspirations to create a final agreement even when not all the countries involved
in the dispute were ready for it. President had the best intentions and wanted to
play the main role in the negotiation process. For sure the huge advantage of President Wilson was his talent to speak. He was also a really good negotiator. On
another hand, Wilson had a dispute with his advisers and another U.S. political
fraction 10. Finally, on 28 of June 1919, after one year of negotiations, Germany
and Allied signed the document which finished the I st. World War – the Treaty
of Versailles. President Wilson had a significant impact and according to many
sources was the most important from all the delegates of Paris peace Conference.
Next to the U. S. President in the Conference took part David Lloyd George of

Ibidem, p. 48.
Ibidem, p. 99.
10
Ibidem, p. 38, 39.
8
9
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Britain, Georges Clemenceau of France, Vittorio Orlando of Italy 11. Unfortunately, the peace agreement and did not ensure a desired effect and after several
years another great war arise.
ADR in the US in 1980s.
In the early 1980s ADR became really popular. A number of organizations
has been founded to promote ADR methods and dealing with ADR cases. Some
groups and organization helped to resolved ADR disputes and support technical
assistance to reach the agreement. There was a really development of the ADR
structures at that time 12. That was also the time when interest-based system of
bargaining was standing opposite to the traditional win-loose process. The interested-based system was well explained in the book of Walton and McKersie 13.
There are three major forms of ADR: negotiation, mediation and arbitration.
Negotiation is without doubt the most simple and basic form of resolving conflicts.
Dispute is resolved by talking, by communication. Parties of the dispute together
making a decision. What is important, both sides of the conflict have to accept the
final decision. More complicated than negotiation is mediation. Mediation is the
process when conflicting parties need a help of “third party“ to resolve the dispute.
The third party name in this process is “mediator“. Mediator is not entitled to
decide about the final outcome of the case. When the third party legally making
a decision outside of a court we are dealing with arbitration 14.
Negotiation, Mediation and Arbitration, its advantages and disadvantages.
Below, based on the US law I am showing differences between negotiation,
mediation and arbitration. I would like to begin from negotiation.
Negotiation process.
Negotiation is the most basic and simple part of ADR. That’s just a conversation between two sides which are going to gain a result in their discussion –

Treaty of Versailles; Wikipedia, [online] https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of Versailles [access
06.01.2018].
12
J. T. Barrett, J. P. Barrett, A History of Alternative Dispute Resolution … , p. 209, 210.
13
R. E. Walton, R. B. McKersie Robert, A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of
Social Interaction System, Ithaca-New York 1965.
14
J. T. Barrett, J. P. Barrett, A History of Alternative Dispute Resolution … , p. 1.
11
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solution of the problem15. Negotiation is referred as a “process of submission and
consideration of offers until acceptable offer is made and accepted“ 16. In accordance with Norris-La Guardia Act, negotiation is “full-scale discussion and disputation, while conference“ 17. Negotiation is a deal-making process. Thanks to this
process we can avoid the court litigation. Negotiating parties has to focus on their
personal interests. Negotiation is also called “the first step to resolve any dispute“
18
. Negotiation process last as long as both parties want to discuss about the problem and exchange their points of views 19. It is important to mention here about
the significant role of lawyers in a negotiation process. Negotiator helps the parties
to look at the problem from a different side and to concentrate on a problem.
Negotiator has to “clean“ the problem from the behavioral aspects and concentrate
the parties attention on the road to solution. First of all, lawyer has to talks with a
clients about the present, shortterm and further interests. Lawyer should also qualify the clients interest into on of the category: social, legal, economic, organizational, political, moral or psychological. It is extremely helpful for lawyer to find a
good strategy of cooperating with a client and another negotiating party. Because
of good strategy, lawyer can focus on parties goals. To review the negotiation issue
and to find a good solution, in every negotiation there should be some questions
necessary to asked, like for example: When and where the dispute has to be resolved? What’s the issue of a problem?, What is the issue between the parties?, Is
there any deadline to resolve a problem?, Are there any dipper issues in this dispute? How to create a statement in a different way? 20. Lawyers in negotiation
process are bounded by many obligations. Under some circumstances attorneys
must disclose important information, like for example plaintiff’s death. While talking about negotiation, there is necessary to mention about mandatory attendance
during negotiation process. It is not possible to negotiate without attendance of
two parties. Fed.R.Civ.P. 16 provides that “each party represented by counsel shall
appear through its attorney who will have primary responsibility for its interests in
this litigation“ 21. Rule 16 refers also to the parties which are not represented by

Ibidem, p. 1.
Gainey v. Brotherhood of Ry. And S. S. Clerks, Freight Handlers, Exp. And Station Emp., 275 F.
Supp. 292.
17
Norris-La Guardia Act, §8.
18
J. E. Grenig Alternative Disputes Resolution, 2005, p. 25.
19
Ibidem, p. 26.
20
C. Menkel-Meadow, The Art and Science of Problem-Solving Negotiation, TRIAL Magazine 1999,
June p. 45-53.
21
Fed.R.Civ.P. 16 a. (amended 1983).
15
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lawyers. “Parties not represented by counsel are expected to appear in person or
through a responsible officer“ 22. It is also worth to add that all parties of negotiation process should negotiate in the good faith and the main goal of both parties
should be the agreement 23.
While talking about advantages and disadvantages of negotiation process,
it is worth to think about pluses and minuses of client‘s attendance during this
process. Without doubt, one of the main advantage is the chance of a party to tell
the story personally. That’s very important because the party attendance reduces
a miscommunication between the party and attorney and also helps with co-mmunication with the other side of the dispute. Active participation of each party in
the negotiation process, increases the probability of acceptance of an offer 24. Lawyers in a negotiation process have to always work fair and just saying the truth. Bar
Association’s Model Rules of Professional Conduct, lawyer during the nego-tiation
process can not make knowingly “a false statement of material fact or law to third
person or fail to disclosure a material fact to a third person when disclosure
is necessary to avoid assisting a criminal fraudulent act by a client, unless disclosure
is prohibited by Rule 1.6“ 25. Important advantage of negotiation process is confidentiality. Rule 4. 1. Allows just to disclose confidential information is some limited circumstances. In general, negotiation process is confidential one. Information about the client can not be disclose to the other negotiation party. Negotiation is also the most flexible method of ADR (if we are talking about binding)
26
. Negotiation and mediation process is giving to the parties a broad possibility to
create the final agreement in the most preferred way27.
On the other hand, there are also some disadvantages of a party personal attendance during the negotiation process. There is a risk that lawyer’s client can say
too much. Party can disclose some very important information which is con-fidential or which shouldn’t disclose because of her value to the party 28. This information can be used in the court after that against the party.

Ibidem.
J. E. Grenig, Alternative Disputes Resolution ..., p. 26.
24
The Represented Client in a Settlement Conference: The Lessons of G. Heileman Brewing Co. v. Joseph
Oat Corp., Riskin, 69 Eash. U.L.Rev. 1059, 1099-1102 (1991).
25
Rule 4.1: Truthfulness in Statements to Others. American Bar Association’s Model Rules of Professional Conduct.
26
Lecture of dr M. J. Skrodzka from the University of Białystok, Poland.
27
J. E. Grenig, Alternative Disputes Resolution ..., p. 26.
28
Ibidem.
22
23
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Mediation process.
“Mediation is a process by which parties meet with neutral third party in
effort to settle their dispute“ 29. According to Lawless v. Cedar Vale Regional Hosp.
case, term “mediation“ is known and usually interpretive as “non binding arbitration“ 30. Mediation in the context of US law is some kind of intervention which
occur between the parties 31. In mediation process parties are not binding in coming to final statement. Mediation helps people to concentrate on their needs.
Thanks this process people not think too much about the think which cause the
dispute but trying to find an appropriate solution. This solution should fit to parties needs 32. Mediation is in general voluntary. People prefer to decide about their
problems personally than leave the decision in the hands of jury 33. Mandatory
mediation is in the United States a rarely thing.
Mediator has a right to ask a questions what help parties to concentrate on
the facts of the case. Moreover, mediator focusing on constructive discussion between the parties 34. Accordingly with US law mediator can be also a lawyer. According to Poly Software Intern., Inc. v. Su., mediator is a lawyer which decided
to help and assist the parties “in settling legal dispute and in course of assisting
those parties undertakes confidential relationship with them“ 35. If lawyer decide
to be a mediator in some dispute, he can’t after that serve as adviser and represent
the interests of any party 36. Lawyer in the mediation process has to also ensure
that the agreement which was concluded is filed in a properly way, and possible to
carry out. It is necessary to ensure that the agreement provisions are consistent with
a local law rules. The lawyer is responsible to check it 37. Parties of the dispute have
a chance to choose a mediator. In the federal district courts mediator is usually
a lawyer approved by a court, but some district courts accept mediators which are
not professional attorneys. Mediator can be also a judge or person with after special

Bkrtcy.D.Del. 2001.
Lawless v. Cedar Vale Regional Hosp., 850 P.2d 795, 252 Kan. 1064.
31
Ohio-Ohio Council 8, American Federation of State, Country and Municipal Employees, AFL-CIO v.
Ohio Dept. Of Mental Retardation and Developmental Disabilities, 9 Ohio St. 3rd139,459 N.E.2d
220 (1984).
32
A. Weir, Mediation. A consumer’s guide, 1995, p. 3.
33
Ibidem, p. 2.
34
A. Weir, Mediation..., p. 5.
35
Poly Software Intern., Inc. v. Su, 880 F.Supp. 1487. Words and Phrases, Volume 26 C, ThomsonWest (2003), term: “mediator“.
36
Code of Professional Responsibility, EC 5-20, 1969.
37
D.R. by M.R. v. East Brunswick Board of Education, 838 F.Supp. 184 (D.N.J. 1993).
29
30
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mediation technique training 38. Confidentiality of this process is an important
aspect. In general confidentiality (not just in mediation but also in arbitration and
negotiation) is protected by statutes, Federal Rules of Evidence Federal Rules of
Civil Procedure and Local ADR rules 39. Federal Rules of Evidence 403 is connected with excluding relevant evidences 40. Rule 408 dealing with prohibition of
uses valid evidences in the name of the parties 41. Finally, rule 501 in ADR contest
is connected with recognizing ADR privilege by federal law 42. The ADR Act of
1998 does not allow to disclose confidential dispute resolution communications43.
We can distinguish different kinds of mediation. There is wellknown community
mediation, business mediation, mediation connected with child custody, divorces,
school mediation. Also it is allow to mediate a criminal cases and interpersonal
relations 44.
During mediation, mediator interview the parties. Parties making the deci45
sion . To be ready to settle the dispute, there is worth to clarify all doubts and
then negotiate the agreement 46. The final agreement, if any, should contain a several information, like who sign the agreement, what is the solution of a dispute,
when and where agreement was signed and how. What is useful for the parties, the
final mediation agreement can contain also information about an actions necessary
to perform in case of similar problem in the future 47. Agreement has to be signed
in a good faith 48. When there is no final agreement and parties did not reach
a compromise, it is necessary to notify in writing form that interested parties did
not resolve a dispute. This means that the ADR process came to the end 49.
Based on the US law we can say that there are both advantages and also disadvantages of a mediation process. A presence of a mediator – impartial third party

R. J.Niemic, D. Stirnstra, R. E. Ravitz Randall, Guide to Judical Managment of Cases in ADR,
Federal Judical Center 2001.p. 129.
39
R. J.Niemic, D. Stirnstra, R. E. Ravitz Randall, Guide to Judical Managment …, p. 102, 103.
40
Fed. Rule of Evid. 403.
41
Fed. Rule of Evid. 408
42
Fed. Rule of Evid. 501.
43
28 U. S. C. §652 d, (Supp. 1998).
44
A. Weir, Mediation ..., p. 8.
45
R. J. Niemic, D. Stirnstra, R. E. Ravitz Randall, Guide to Judical Managment …, p. 128.
46
A. Weir, Mediation ..., p. 4.
47
Ibidem, p. 6, 7.
48
Ibidem, p. 7.
49
E.D.N.C. R. 32 09 e, f.; D.S.C. Civ. R. 16.09. G, H;
38
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is one of the main advantage of a mediation process. Mediator moderate the communication between the parties. The role of mediator i usually wide 50. Some mediators, especially family-law mediators because of their skills could have a positive
influence on the case outcome. Mediation is a private process. We can say that
“mediation protects privacy“ 51. Dispute is not resolved with public. Only the parties are sitting in the room. There is no audience. Sometimes mediation can be
observing by impartial observer but it is necessary to obtain a parties consent 52.
Without doubt also financial aspect of mediation in the US is a big advantage.
Despite the different cost of different mediation processes 53, costs of mediation
are in most cases less than costs of a trial. There are even some mediations which
are free of charge or mediation which performed a really small costs 54. Time also
plays an important role in mediation and can be considered as a huge advantage
of this process. Sometimes, “a years may pass before a case go to trial“ 55. Mediation
is a quicker way to resolve a dispute than regular trial 56. Time of mediation is vary.
Depends on the dispute 57. But mediation is in general more faster than court
proceeding and parties having a possibility to fix a mediation schedule. Parties are
not bounded by courts decision about the dates of meetings. Moreover, conflicting
sides of the dispute not must to wait until a lawsuit is filed. They can organize
a mediation soon after the dispute arises 58. Mediation is also voluntary. Mediation
do not block the further court proceeding (in case of not-resolved dispute). If there
is no agreement after the mediation process, parties can decide to litigate 59. Also
great advantage of mediation is parties satisfaction from the final outcome. Satisfaction comes among other from active involvement in mediation 60. Parties can
feel satisfied also because of rid of their barriers to communicate 61. Because of
mediation, parties have much more control over all the process and also possibility
to control the final outcome what is impossible during the court proceeding 62.
50
A. S. Rau,. E. F. Sherman, S. R. Peppet, Process of Dispute Resolution: The Role of Lawyers, New
York 2002, p. 338.
51
A. Weir, Mediation ..., p. 4.
52
J. E. Grenig, Alternative Disputes Resolution ... , p. 3.
53
A. Weir, Mediation ...,, p. 7.
54
Ibidem, p. 8.
55
Ibidem.
56
Ibidem, p. 1.
57
Ibidem, p. 7.
58
J. E. Grenig, Alternative Disputes Resolution ..., p. 4.
59
Ibidem; p. 62.
60
A. Weir, Mediation ..., p. 3.
61
J. E. Grenig, Alternative Disputes Resolution ..., p. 26.
62
Ibidem, p. 4.

319

Julia Maria Szwiec

There are also situations when conflicting parties are in a close personal or business
relationships. Mediation giving the opportunity to cooperate together in the future. Mediation process could fix the parties relationship in contrast to the trial
which often divides people 63. It is possible because the parties listening to the
arguments of another side and focusing on their interests 64. There is necessary to
cooperate while mediating 65. What is more, parties communicate directly with
each other. They not talk by lawyers 66. Mediation process could be a good alternative also for the people which are expecting some special remedies. Mediation
can provide various remedies, much more specific than court proceeding 67. Mediation, next to another ADR methods, is some kind of rescue for a judicial system68. Mediation presents a creative alternatives to solve the problem 69. It is also
worth to indicate that because of participation in mediation process people can
focus on their goals. During standard court proceeding, there is not possible to
care about some small aspects of a case as much as during the mediation process70.
There is also one more advantage of mediation process. Parties always have a right
to stop to mediate. Can resign from mediation sessions if they realized that mediation does not work or not bring the desired effects 71.
Next to many advantages of mediation process, there are also some not exactly
positive aspects of mediation. As a negative factor of mediation, we can qualify
a pressure to participate in this process. Sometimes the opposing party as well as
all the society of conflicting parties expect from another side of a dispute to take
part in the mediation process 72. It is also worth to indicate that both parties have
to be on the same level of conflict to reached an agreement. If one side do not want
to mediate or have a negative conviction and attitude to the mediation process
from the beginning, it is much more harder to mediate. Both parties have to be
ready to say “yes“. Big minus of mediation process is possibility of disclosure some
information which can be used in the future, by our opposing party in court. This
is a really serious disadvantage not only of mediation process but also of another
ADR methods. Mediation in not binding. It can be treated as a disadvantage of
A. Weir, Mediation ..., p. 3.
J. E. Grenig, Alternative Disputes Resolution ..., p. 4.
65
A. Weir, Mediation ..., p. 1.
66
Ibidem.
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the process. There is a risk that parties can decide to go to the court because court
judgement is binding and enforceable. Parties may not want to take a part in non
binding process 73.
Arbitration process.
Arbitration in the context of United States law is one of the method of dispute
resolution. Currently, a lot of courts offer arbitration. Before, mediation was the
most popular and preferred federal courts. Situation changed after 1988 when arbitration in federal courts started to be regulated by statute 74. Arbitration is a process where the parties decided about the third party help in dispute resolving. This
neutral third party resolving a dispute 75. Easy example of arbitration definition we
can find in the City of Omaha v. Omaha Water Co. case. According to the above,
“arbitration is a reference to the decision of one or more persons, either with or
without an umpire, of some matter or matters in defense between parties“ 76. Parties which are going to sign the arbitration agreement has to have a legal capacity
to perform a contract 77. Arbitration issue is well explained by court also in Gores
v. Rosenthal case. “Arbitration is a voluntary submission by the interested parties
of an existing or future dispute to a disinterested person or persons for final determination, and it is intended to avoid the formalities, delay, expense, and vexation
of ordinary litigation“. So arbitration was created in the US as a voluntary process.
On the other hand ADR act of 1998 provides that district court has a right to send
parties to non binding arbitration. Court can encourage to arbitrate when parties
and lawyers not refuse to arbitrate. Also it is necessary to mention that parties have
to agree to arbitrate voluntary, not under pressure 78. Important here is submissiveness of the parties and impartiality of disinterested person – arbiter 79. While
talking about arbitration process it is necessary to mention about the arbitrator.
“Arbitrator is a person who resolves a dispute between others; where there is no
dispute there is no arbitrator“ 80. The main goal of arbitration and the reason of

Ibidem.
R. J.Niemic, D. Stirnstra, R. E. Ravitz Randall, Guide to Judical Managment …, p. 40.
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Utah-Miller v. USAA Cas. Ins. Co., 2002 UT 6, 44 P.3d 633 (Utah 2002).
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City of Omaha v. Omaha Water Co., 30 S.Ct. 615, 218 U.S. 180, 48 L.R.A.N.S. 1084, 54 L.Ed.
991.
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Midwest Securities Corp. v. City of Des Moines, 202 N.W. 565, 202 Iowa 245.
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28 U.S.C. §654 a-b, 652 b (1998).
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Gores v. Rosenthal, 192 A.2d 210, 150 Conn. 554.
80
Craviolini v. Scholer & Fuller Associated Architects, 357 P.2d 611, Ariz. 24.
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arbitration creating is avoidance of litigation81. Arbitration is an alternative to litigation. In arbitration process both parties are planning before when arbiter‘s decision start to binding 82. Arbitration in the US has also another function, aspect. It
is a procedure which is created to repair the relation between the parties after the
contract 83. Pioneer Industries v. Gevyn Const. Corp. case showing that “requirement of arbitration is a matter of agreement between the parties“ 84.
While talking about arbitration, we can’t miss the Uniform Arbitration Act enacted by a lot of states 85. The main goal of Uniform Arbitration Act is to reduce
the number of cases hearing by courts. This limitation has to be without additional
expenses. Also the time of cases limitation plays the significant role here. Arbitration procedure can’t be too long comparing to the court proceeding 86. Next to the
Uniform Arbitration Act, different states have a various statutes connected with
arbitration issue.
One of the most important features of arbitration is consensual. Parties have
an influence on the process and parties see in what direction the process is heading
87
. We can say that arbitration is a matter of contract. In general arbitration process
(in accordance with Federal Arbitration Act) is a voluntary process but there is
mandatory arbitration as well. Mandatory arbitration is not as popular as voluntary
one and is a rarely think 88. Arbitration could be obligatory especially when there
is a need to reduce a limit of court proceedings, when courts are overloaded what
affects in delays in hearing a cases 89.
Arbitration process has a lot of positive features. One of the most important
advantage is a privacy of arbitration. Confidentiality is achieving because of agreement between the parties. Confidentiality is also referred as the base of most ADR
procedures 90. There are also some local rules of law which characterize a confidentiality of arbitration as a privilege 91. There are present just parties, arbitrator and

U.S. – Hoffman v. Cargill Inc., 236 F. 3d 458 (8th Cir. 2001).
Ga. – Department of Transp. v. City of Atlanta, 259 Ga. 305, 380 S. E. 2nd 265 (1989).
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87
N.Y. – American Silk Mills Corp. V. Meinhard- Commercial Corp., 35 A.D.2d 197, 315 N.Y.S.2d
144 (1st Dep’t 1970).
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U.S.-E.E.O.C. v. Waffle House, Inc., 534 U.S. 278, 122 S. Ct. 754, 151 L. Ed. 2d 755 (2002).
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Wash. –Malted Mousse, Inc. V. Steinmetz, 150 Wash. 2nd 518, 79 P.3d 1154 (2003).
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lawyers during this process. Because of confidential, private character of arbitration, this method of ADR is popular method to resolve a family disputes, like for
example divorces. Financial aspect of arbitration for most people is also very important. There is also a law act which is govern the extent of confidentiality aspect
of ADR in the federal courts - The Administrative Dispute Resolution Act of 1996
92
. Arbitration is cheaper than standard court proceeding 93. That is why for a lot
of people it is a key argument to choose mediation instead of the standard court
proceeding. According to Gores v. Rosenthal, arbitration process allows to avoid a
lot of expenses, not necessary delays and formalities 94. Arbitration is in general
binding. That’s a big plus of this alternative dispute resolution method. On the
other hand, there are some exceptions. The Supreme Court decided that is it possible to vacate arbitration statements if there is any “manifest disregard of law“ 95.
Of course, there is necessary to defined such a manifest. Why it is the advantage?
Because it means that even if we are generally bounded by law, there is always a
chance to change the decision which is violating the law. Especially if this decision
is harmful for one party. Length of time is another big plus of arbitration process.
Every year special reports in the United States showing that arbitration proceeding
is less time-consuming than typical, well-known court litigation. Arbitration can
be initiated shortly after the dispute start. That is why arbitration results in a fast
solution to resolve a problem 96. Another important advantage of arbitration process is lack of precedent. Arbitrator is not a judge and he can not decide about the
precedent. Each case is adjusted to the specific problems and parties needs 97. Lack
of precedent and other provisions of arbitration process creating an informal atmosphere which is also a huge advantage of this process. While talking about arbitration, it is important to mention about arbitrator. It is a great opportunity for
both parties to have a flexibility in a choice of arbitrator. Parties have an influence
not only on a choice of arbitrator but also on a dispute resolution policies. Parties
can select their arbitrators, can choose the arbitrator who’s qualifications suits the
best to concrete dispute character 98. Arbitration process is also in general fair.
Moreover, participants have an opportunity to control counter party. Party control

Grand Jury Subpoena Dec. 17, 1996, 148 F. 3d 487. 492-93 (5th Cir. 1998).
J. E. Grenig, Alternative Disputes Resolution ..., p. 109.
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is a big advantage here. During standard court proceeding there is rather impossible to control another dispute side. Another important advantage of arbitration is
flexibility of this process but it is necessary to indicate that arbitration is not as
flexible as negotiation and mediation processes. Parties are not bounded by dates
of hearings chosen by court. Important feature of arbitration process is also impartiality. It can guarantee the quality of justice and the parties rights.
Next to a lot of advantages there are also some not exactly positive aspects of
arbitration. Very important disadvantage of arbitration process is narrow right
of parties to modify arbitration agreement. Arbitration is binding and not giving
to the parties as broad rights of appeal as typical court litigation. Also some arbitrators may be really expensive and not as effectively fast in their work as judges
who are public officials 99.
Conclusion
A lot of Countries until now have adopted certain American ADR solutions.
ADR system in the United States is sustainable, well working system. American
ADR methods are well known all over the world. Different countries creating their
disputes resolution solutions on the bases of American ADR examples. ADR methods are very effective that is why negotiation, mediation and arbitration are guides
and could be an inspiration for a new legal solutions.
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Streszczenie

ADR w Stanach Zjednoczonych
pod względem prawnym
z jego historią, zaletami i wadami
W swoim artykule „ADR in the United States in legal aspect with its history,
advantages and disadvantages” skupiłam się na omówieniu alternatywnych metod
rozwiązywania sporów w kontekście prawnym w Stanach Zjednoczonych.
Praca podzielona została na trzy rozdziały. W rozdziale pierwszym wyjaśniam
pojęcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
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W rozdziale drugim przedstawiam historię rozwoju ADR w okresie od formowania
się Stanów Zjednoczonych Ameryki aż do lat osiemdziesiątych dwudziestego
wieku z uwzględnieniem prekursorów ADR oraz ważnych wydarzeń historycznych, jak na przykład II wojna światowa.
W rozdziale trzecim pracy odwołuje się bezpośrednio do negocjacji, mediacji
oraz arbitracji. Przedstawiam czym jest dany proces, jakimi działaniami się charakteryzuje. Szczegółowo, wyczerpująco opisuje wady oraz zalety każdego z tych procesów w aspekcie prawnym. Wyjaśniam dlaczego dane zagadnienie przedstawione
zostało jako zaleta, bądź wada. Posiłkuje się przykładami, wskazuje konkretne amerykańskie akty prawne traktujące o danym zagadnieniu.
W swojej pracy przedstawiam amerykański system rozwiązywania sporów
jako wzór dla innych systemów prawnych.
Słowa kluczowe: ADR,USA, negocjacje, mediacje, arbitraż.
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Stany Zjednoczone Ameryki
jako ojczyzna współczesnej koncepcji

corporate governance

Wprowadzenie
Współcześnie dominującym ustrojem gospodarczym na świecie jest kapitalizm, oparty zasadniczo na następujących fundamentach:


własności prywatnej przedsiębiorstw i dóbr produkcyjnych;



rynku, czyli dobrowolnym nabywaniu i sprzedaży towarów, usług oraz
czynników produkcji takich jak np. gruntów, siły roboczej czy kapitału;



motywie zysku jako motorze napędowym działań1.

Rozwój współczesnego kapitalizmu odbywał się zasadniczo w czterech państwach: Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech. Stany Zjednoczone posiadają w tej dziedzinie bardzo duże osiągnięcia,
które doprowadziły do tego, iż stały się one i wciąż pozostają najbardziej rozwiniętą gospodarką świata2. Integralną częścią amerykańskiego ustroju gospodarczego są korporacje, którymi w kontekście niniejszego rozdziału są organizacje
utworzone na podstawie prawa w celu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadające osobowość prawną, ograniczoną odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy), przenaszalne udziały (akcje), scentralizowane zarządzanie poprzez organy kolegialne (zarząd itd.) oraz kapitał podzielony między wspólników według

1
2

Por. P. Bowles, Capitalism, Harlow 2007, s. 9.
Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
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wniesionych wkładów3. Chociaż rozwój korporacji znacznie przyczynił się do sukcesu gospodarczego USA, to jednocześnie spowodował rozdzielenie ich własności
od zarządzania. Konieczne było więc określenie reguł i stworzenie mechanizmów
zapewniających sprawne funkcjonowanie korporacji, szczególnie tych publicznych
i zapewnienie ochrony interesów podmiotów w niej uczestniczących. Tak też narodziła się koncepcja corporate governance.
Pojęcie corporate governance nie jest pojęciem nowym, albowiem jego geneza
pochodzi od momentu, kiedy człowiek dostrzegł problemy wynikające z wyżej
wspomnianego zjawiska rozdzielenia własności od zarządzania. Wzmianek o tym
zjawisku doszukiwać się nawet w dziełach literackich pochodzących z czasów starożytnych - wskazuje się tutaj „Odyseję” Homera4, czy też Biblię5. Jednak to
w Stanach Zjednoczonych miała miejsce ewolucja zbioru myśli i poglądów dotyczących prowadzenia działalności na wielką skalę, co dało początek wielodyscyplinarnej, doniosłej i powszechnie respektowanej koncepcji zarządzania i funkcjonowania wielkich korporacji, jaką jest corporate governance6.
Pojęcie corporate governance
Koncepcja corporate governance, jak zostało to już wskazane, jest wielodyscyplinarnym obszarem tematycznym - składają się na nie zagadnienia pochodzące
z nauk o zarządzaniu, prawa, socjologii, ekonomii, a nawet politologii czy psychologii. Zaznaczyć więc tutaj należy, że nie istnieje jedna uniwersalna definicja corporate governance, a niekiedy termin ten określa się jako wręcz termin niemożliwy
do zdefiniowania, tak jak np. miłość czy szczęście, którego znana jest zasadnicza

Por. A. Schneeman, Law of Corporations and Other Business Organizations. Fifth Edition, Nowy
York 2010, s. 246; J. Armour, H. Hansmann, R. Kraakman, What is corporate law?, [w:] The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Third Edition, red. R. Kraakman
i in, Oxford 2017, s. 5.
4
M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, Warszawa 2002, s. 11.
5
Cz. Mesjasz, Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:], Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Warszawa 2011, s. 18.
6
Polscy badacze przedmiotu nie zdołali wypracować uniwersalnego tłumaczenia terminu corporate
governance. Zdaniem autora najodpowiedniejszym z nich jest „ład korporacyjny” i tak też w niniejszym rozdziale będzie zamiennie ujmowane corporate governance.
3
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natura, ale brakuje odpowiednich słów do jego opisania7. Mimo wszystko przedstawiciele różnych dziedzin nauki definiują corporate governance w oparciu o określone kryteria. Klasyfikację tych definicji przedstawia B. Tricker8:
1) definicje corporate governance z perspektywy operacyjnej (ang. operational
perspective) - do tej grupy zaliczają się zasadniczo pierwsze formułowane
definicje ładu korporacyjnego. Przykładowo, zespół pod przewodnictwem sir A. Cadbury, brytyjskiego pioniera badań nad ładem korporacyjnym w pierwszym poświęconym zagadnieniu corporate governance raporcie pt. “Report on the Financial Aspects of Corporate Governance” opublikowanym w 1992 roku wskazuje, iż corporate governance „jest to system,
za pomocą którego korporacje są zarządzane i kontrolowane”9;
2) definicje corporate governance z perspektywy relacji między jego podmiotami (ang. relationship perspective) - definicje te akcentują relacje zachodzące pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie korporacji. W amerykańskiej nauce poświęconej ładowi korporacyjnemu zwolennikami tej perspektywy definicji są R. A. G. Monks
i N. Minow, którzy podkreślają, iż corporate governance obejmuje „udział
wielu uczestników, w tym prezesów zarządów, kadr zarządzających, akcjonariuszy i pracowników w determinowaniu kierunku i wydajności korporacji”10;
3) definicje corporate governance z perspektywy interesariusza (ang. stakeholder perspective) - w tym zakresie definiuje się ład korporacyjny w oparciu o tzw. teorię interesariuszy11. Do tego nurtu zalicza się definicja

J. J. du Plessis, A. Hargovan, M. Bagaric, Principles of Contemporary Corporate Governance. Second
Edition, Nowy York 2011, s. 3.
8
Zob. R.I (Bob) Tricker, Corporate Governance. Principles, Policies and Practices. Third Edition,
Oxford 2015, s. 30-32.
9
The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd., Report of the
Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, opublikowany 1 grudnia 1992 r.
w Londynie, s. 15.
10
Por. R.A.G. Monks, N. Minow, Corporate Governance. Fifth Edition, Chichester 2011, s. 6.
11
Sformułowanie teorii interesariuszy przypisuje się amerykańskiemu filozofowi R. E. Freemanowi,
który w 1984 roku opublikował przełomowe w tym zakresie dzieło pt. “Strategic Management A Stakeholder Approach. Założeniem teorii interesariuszy jest umiejscowienie korporacji w relacji do
jej najważniejszych interesariuszy, rozumianych w sposób szeroki, czyli akcjonariuszy, wierzycieli
korporacji, pracowników, dostawców i innych kontrahentów, klientów, a nawet otoczenie, w których działa korporacja (społeczności lokalne, państwo itd.). Powyższe oznacza, że występują sytuacje,
w których muszą oni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w korporacji dotyczących choćby celów
przedsiębiorstwa, co powinno prowadzić do przynoszenia przez korporację korzyści dla wszystkich
7
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A. Demb i F.-F. Neubauer, którzy wskazali, że „corporate governance jest
to proces, za pomocą którego korporacje reagują na prawa i oczekiwania
interesariuszy”12;
4) definicje corporate governance z perspektywy ekonomii finansowej (ang.
financial economics perspective) - postrzeganie ładu korporacyjnego z tej
perspektywy akcentuje kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa
i bierze pod uwagę przede wszystkim koncentrację własności korporacji
oraz prawne mechanizmy ochrony inwestorów. Zwolennikami takiego
spojrzenia na koncepcję ładu korporacyjnego są A. Shleifer i R. W. Wishny, którzy uważają, że „corporate governance dotyczy sposobów, którymi
inwestorzy zapewniają sobie zwrot ze swoich inwestycji”13;
5) definicje corporate governance z perspektywy społecznej (ang. societal perspective) - perspektywa społeczna ładu korporacyjnego jest stosunkowo
nowa. Związana jest ona ze spojrzeniem na korporację z punktu społecznej odpowiedzialności14 i według niektórych badaczy stanowi rozwinięcie
teorii interesariuszy15. Jednym z pierwszych badaczy postulujących rozszerzenie zakresu koncepcji byli W. Bressler, F. R. Kaen i H. C. Sherman,

zaangażowanych podmiotów, czyli właśnie interesariuszy, a także utrzymania przez zarząd równowagi pomiędzy ich grupami bez faworyzowania poszczególnej z nich. Zob. R.E. Freeman, D.L.
Reed, Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, California Management Review 1983, Vol. XXV, No 3, s. 95; R.E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder
Approach, Londyn 1984, s. 3 i n.; R.E. Freeman, i in. (red.), Stakeholder Theory. The State of The
Art, Cambridge 2010, s. 9-10. K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance)
w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, s. 34-35.
12
A. Demb, F.-F. Neubauer, The Corporate Board. Confronting the Paradoxes, Nowy York 1992,
s. 187.
13
A. Shleifer, R.W. Wishny, A Survey of Corporate Governance, The Journal of Finance 1997, Vol.
LII, No 2, s. 737.
14
Pod pojęciem społecznej odpowiedzialności korporacji (ang. corporate social responsability, CSR)
kryją się zasadniczo zagadnienia związane ze społecznym, gospodarczym czy środowiskowym wymiarem działalności korporacji. A. Dahlsrud stwierdza, że biznes zawsze miał społeczne, środowiskowe i ekonomiczne oddziaływanie, powiązania z interesariuszami, rządami, konsumentami i właścicielami oraz zmagał się z regulacjami prawnymi. Jednakże w dobie dynamicznej współcześnie globalizacji, której towarzyszą zjawiska występowania nowych kategorii interesariuszy oraz coraz większej ilości przepisów prawnych, w których poszczególne państwa wyrażają swoje nowe oczekiwania
wobec biznesu oraz wpływają na to, jak wskazywane już wymiary życia społecznego powinny być
optymalnie równoważone w podejmowaniu decyzji, celem CSR powinno być zapewnienie takich
narzędzi zarządzania, które umożliwią rozwój i implementację skutecznej strategii biznesowej. Zob.
A. Dahlsrud, How Corporate Social Responsability is Defined: an Analysis of 37 Definitions, Corporate
Social Responsibility and Environmental Management 2008, Vol. 15, Issue 1, s. 1 i n.
15
Zob. R. I. (Bob) Tricker, The Evolution of Corporate Governance, [w:], The SAGE Handbook
of Corporate Governance, red. T. Clarke, D. Branson, Los Angeles 2012, s. 58.
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którzy zwracali także uwagę, że społeczna perspektywa ładu korporacyjnego dotyka zagadnień takich jak sprawiedliwość (słuszność), uczciwość,
swoboda oraz odpowiedzialność obywateli16. W tym zakresie zwraca się
więc również uwagę, że wskazana tutaj perspektywa corporate governance
akcentuje to, jak normy społeczne wzmacniają jego efektywne mechanizmy17.
W odniesieniu do definicji corporate governance podkreślić należy, że żadna
jego perspektywa nie posiada w dziedzinie badań nad tą koncepcją pozycji dominującej. Oznacza to, że uzasadnioną praktyką, szczególnie w kontekście regulacji
prawnych i kodeksów dobrych praktyk, tj. w szerokim obrębie tzw. prawa „twardego”, czyli pochodzących od oficjalnego ustawodawcy lub organów administracji
publicznej, któremu przyznano taką kompetencję, akty normatywne, powszechnie
obowiązujące, adresowane do wszystkich obywateli i organów państwowych,
a także poszczególnych instytucji i organizacji, zarówno prywatnych jak i publicznych, kształtujące ich sytuację prawną i zaliczające się do oficjalnego katalogu aktów prawnych danego państwa lub instytucji18 i prawa „miękkiego”, czyli wszelkiego rodzaju nieoficjalne kodeksy lub dokumenty mogące kształtować pozycję
jednostki czy grupy jednostek w określonym obszarze życia społecznego19. Jest dokonywanie syntezy ww. perspektyw przy określaniu zakresu tematycznego corporate governance. Przykładem na poparcie tej tezy jest definicja nadzoru korporacyjnego (corporate governance) zawarta w przełomowym w rozwoju wykorzystania
ładu korporacyjnego dokumencie “G20/OECD Principles of Corporate Governance” (w wersji z 2015 r.)20:
Corporate governance wiąże się z istnieniem sieci relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami zarządzająco - nadzorczymi, akcjonariuszami
i innymi interesariuszami. Corporate governance oferuje ponadto strukturę, za

Por. W. Bessler, F.R. Kaen, H.C. Sherman, Going Public: A Corporate Governance Perspective,
[w:], Comparative Corporate Governance - The State of the Art and Emerging Research, red. K.J. Hopt
i in. Oxford 1998, s. 571.
17
J.R. Macey, Corporate Governance. Promises Kept, Promises Broken, Princeton 2008, s. 48.
18
S. Podmiotko, Rola tak zwanego prawa „miękkiego” w kształtowaniu pozycji inwestora indywidualnego na giełdzie papierów wartościowych, [w:] Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa
i Administracji UAM, Numer specjalny „Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych”,
Poznań 2017, s. 129.
19
Por. tamże, s. 129 - 133 i przywołana tam literatura.
20
OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance, Paryż 2015, http://dx.doi.org/10.1787/
97892642368 82-en [dostęp 22.10.2017 r.].
16
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pośrednictwem której ustalane są cele spółki, środki realizacji tych celów oraz
środki umożliwiające śledzenie wyników spółki21.
We wskazanym dokumencie akcentowane są ponadto inne obszary, objęte
koncepcją corporate governance, takie jak m. in.:


budowa przez niego środowiska zaufania, przejrzystości i odpowiedzialności niezbędnej do wspierania długoterminowych inwestycji, stabilności
finansowej przedsiębiorstw i spójności biznesowej, a tym samym wspierania szybszego rozwoju i bardziej integracyjnych społeczeństw22;



osiąganie za jego pomocą szerszych celów gospodarczych z jednoczesnym
poszanowaniem zaufania inwestorów, formowania kapitału i alokacji, co
przyczyni się do tego, że akcjonariusze i interesariusze utwierdzą się
w tym, że ich prawa są chronione i uczyni dla korporacji możliwym obniżenie kosztów długu (zwłaszcza wysokości odsetek - przyp. aut.) i ułatwi
im dostęp do rynku kapitałowego23.
Tak szerokie ujmowanie obszaru tematycznego corporate governance przez
OECD zasługuję w pełni na aprobatę. Podyktowane jest to tym, że potencjalnymi
adresatami dokumentu “G20/OECD Principles of Corporate Governance” jest
wszystkie 35 państw członkowskich OECD, toteż uwzględnione muszą być różnice w ich modelach korporacyjnych. Zaznaczyć także warto, iż szeroki zakres
i jednocześnie neutralność definicji ładu korporacyjnego zawartej w ww. dokumencie24 w stosunku do choćby wskazanych przez B. Trickera jego węższych perspektyw umożliwia łączenie i jednoczesną analizę wielu aspektów corporate governance, co w wielu sytuacjach, biorąc pod uwagę jego wielodyscyplinarność jest
wręcz bardzo pożądane.
Historia corporate governance w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Corporate governance posiada już wręcz wielowiekową tradycję, albowiem
jego korzeni, przynajmniej teoretycznych, możemy doszukiwać się, co już zostało
zasygnalizowane we wstępie do niniejszego rozdziału, w tekstach zaliczających się
do światowego dziedzictwa ludzkiej cywilizacji. Spośród ściśle teoretycznych pod-

Tamże, s. 9.
Tamże.
23
Tamże.
24
C.A. de Kluyver, A Primer on Corporate Governance, Nowy York 2009, s. 2.
21
22
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walin ładu korporacyjnego wskazać należy jednak dwa osiągnięcia: dzieło A. Smitha pt. „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” (ang. “An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”) z 1776 r. oraz dorobek kiluletnich badań A. A. Berle’go i G. Meansa zawarty w książce pt. The Modern Corporation and Private Property, wydanej w 1932 r.
A. Smith, we wspomnianym wyżej dziele zawarł następujące stwierdzenie:
Ponieważ jednak dyrektorzy takich kompanii zawiadują raczej cudzymi
pieniędzmi niż własnymi, przeto nie można się spodziewać, aby dbali o te fundusze z taką samą starannością, z jaką troszczą się o własne fundusze wspólnicy
w spółce prywatnej. Podobnie jak intendenci bogacza są oni skłonni uważać, że
dbałość w drobnych sprawach nie licuje z honorem ich pana i z wielką łatwością
zwalniają się sami z tego obowiązku. Dlatego też sprawy takiej kompanii prowadzi się zawsze bardziej lub mniej niedbale i rozrzutnie 25.
Zaprezentowany wniosek jest jednym z pierwszych, które tak dobitnie akcentują zjawisko separacji własności od zarządzania w spółce kapitałowej oraz negatywne zjawiska, jakie to niesie dla właścicieli kompanii (korporacji), a w konsekwencji, dla całej gospodarki. Jednak niedbałość w zarządzaniu powierzonymi
przez akcjonariuszy dyrektorom funduszami nie jest jedynym negatywnym skutkiem rozdziału własności od zarządzania, albowiem zachowania menedżerów
mogą także przybrać formę np. defraudacji tych pieniędzy, co zauważalne było
w przypadku kilku afer, które miały miejsce na przestrzeni lat, głównie w Stanach
Zjednoczonych.
Drugim największym dziełem, będącym teoretycznym fundamentem amerykańskiego, a nawet światowego ładu korporacyjnego jest dzieło A. A. Berle’go
i G. Meansa The Modern Corporation and Private Property. Badacze ci zauważyli,
iż powstanie otwartych, a właściwie quasi-otwartych korporacji pociągnęło za sobą
zwiększenie liczby jej właścicieli, co z kolei spowodowało znaczną separację własności i kontroli26. Ich zdaniem, właściciele już wtedy nie posiadali na tyle akcji,
by skutecznie zarządzać posiadanym przedsiębiorstwem, toteż zadanie to spada na
dyrektorów i zatrudnianych przez nich menadżerów. Pomimo, iż dzieło to liczy
sobie już ponad 80 lat, to myśli w nim zawarte są niekiedy nawet podstawą jakichkolwiek pogłębionych analiz poświęconych ładowi korporacyjnemu.
A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów 2. Wydanie 2, przekład B. Jasińska, Warszawa 2007, s. 402-403.
26
A.A. Berle, G.C. Means, The Modern Corporation and Private Property. With a New Introduction
by Murray L. Weidenbaum and Mark Jensen, New Brunswick 1991, s. 5.
25
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Jedną z najważniejszych elementów koncepcji corporate governance jest tzw.
struktura własności spółki (ang. ownership structure)27, której odpowiednikiem
w polskim porządku prawnym jest akcjonariat spółki akcyjnej. E. Hilt wskazuje,
że pierwsze dane odnoszące się do struktury własności amerykańskich spółek publicznych notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (ang.
New York Stock Exchange, NYSE) pochodzą z lat 20. XIX wieku28. Pomimo,
iż dane dotyczące akcjonariatu ówczesnych amerykańskich spółek są skąpe, to wiadomym jest, że w 1825 r. na nowojorskiej giełdzie notowanych było 67 spółek,
z czego 44 z nich to były przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, 19 to banki, a pozostałymi były przedsiębiorstwo wodne, gazowe oraz dwie spółki węglowe29. Słabo
rozwinięte w tamtym okresie prawo spółek doprowadziło w 1826 r. do pierwszego
w historii USA kryzysu giełdowego, którego powodem były nieuczciwe praktyki
menedżerów niemal 1/3 ówczesnych nowojorskich spółek publicznych, które
w efekcie doprowadziły do upadku większości z nich. Konsekwencją tzw. paniki
giełdowej z 1826 r. było przygotowanie przez Zgromadzenie Stanowe Nowego
Yorku pakietu nowelizacji mających na celu zaostrzenie wymagań finansowych
przedsiębiorstw oraz wstrzymanie w 1827 r. rejestrowania nowych spółek30.
W XIX wieku nie można mówić jednak o dynamicznym rozwoju koncepcji
corporate governance. Mimo licznych zachęt finansowych ze strony stanów system
tworzenia spółek kapitałowych zbliżony był do koncesyjnego. Relacje prawno ekonomiczne tamtego okresu dobrze widoczne są na przykładzie najbardziej
uprzemysłowionego wówczas amerykańskiego stanu, czyli Massachusetts, gdzie
pierwsza doniosła liberalizacja nastąpiła dopiero w 1851 r31. Co więcej, przedsiębiorstwa w tym stanie, często duże zakłady produkcyjne (stan Massachusetts słynął

J. Solomon wskazuje, że struktura własności spółek miała największe oddziaływanie na powstanie
systemu ładu korporacyjnego. Innymi czynnikami były tutaj m. in. systemy prawne, tradycje kulturowe i religijne, stabilność polityczna i wydarzenia, jakie miały miejsce w gospodarce. J. Solomon,
Corporate governance and accountability. Second Edition, Chichester 2007, s. 2.
28
E. Hilt, History of American Corporate Governance: Law, Institutions and Politics, NBER Working
Paper Series, Working Paper 2014, no. 20356, http://www.nber.org/papers/w20356, s. 4, [dostęp
7.2014 r.].
29
Tamże.
30
Tenże, Wall Street’s First Corporate Governance Crisis: The Panic of 1826, NBER Working Paper
Series, Working Paper 2009, no. 14892, http://www.nber.org/papers/w14892, s. 21-22 [dostęp
4.2009 r.].
31
W 1851 r. roku w stanie Massachusetts nastąpiła liberalizacja przepisów dot. tworzenia spółek
w tym stanie, m. in. nie określono wymaganej liczby dyrektorów (określony został wyłącznie wymóg
powołania prezesa i skarbnika) oraz wprowadzono minimalną wysokość kapitału zakładowego, wynoszącą 5.000 dolarów, a także maksymalną w wysokości 200.000 dolarów. Por. E. Hilt, Corporate
Governance and the Development of Manufacturing Entreprises in Nineteenth-Century Massachusetts,
27
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w tym czasie z produkcji tekstyliów) cechowały się koncentracją własności. Oznaczało to, że w początkowych fazach ład korporacyjny w tym stanie rozwijał się
inaczej niż w większości pozostałych, albowiem koncentracja własności skutkowała ograniczeniem zjawiska jej separacji od zarządzania32. R. W. Russ, G. J.
Previts i E. N. Coffman jako fundament wykształcenia się corporate governance
w Stanach Zjednoczonych wskazują zaś przedsiębiorstwo Chesapeake and Ohio
Canal Company (C&O)33, albowiem ich zdaniem jako pierwsze podnosiło ono
istotne kwestie związane z ładem korporacyjnym takie jak np. przewidziane statutowo coroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy czy obowiązki raportowe prezesa i rady dyrektorów34.
Kolejnym ważnym okresem w rozwoju amerykańskiego sytemu ładu korporacyjnego był okres tzw. trustów35. Wtedy to, począwszy od początku ostatniej
dekady XIX wieku, wiele stanów przyjęło surowe regulacje przeciwdziałające temu
zjawisku36, które następnie przyczyniły się do przyjęcia na szczeblu federalnym
przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1890 r. tzw. Ustawy Shermana, czyli
[w:], Enterprising America: Businesses, Banks and Credit Markets in Historical Perspective, red. W.J.
Collins, R.A. Margo, Chicago 2015, s. 79.
32
Tamże, s. 18 i n.
33
Kanał Chesepeake-Ohio (ang. Chesepeake and Ohio Canal, C&O) to kanał wodny wzdłuż rzeki
Potomak, który łączy Waszyngton z miastem Cumberland w stanie Maryland. Jego budowa obejmuje lata 1828 - 1850, a użytkowany gospodarczo był do roku 1924, kiedy to został zdewastowany
przez powódź. Obecnie znajduje się pod ochroną sprawowaną przez Narodowy Park Historyczny
Kanału Chesapeake-Ohio (ang. Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park). Zob. Strona
internetowa Narodowego Park Historyczny Kanału Chesapeake-Ohio, [online] https://www.
nps.gov/choh/index.htm [dostęp 31.10.2017 r.].
34
R.W. Russ, G.J. Previts, E.N. Coffman, Corporate Governance in the 19th Century: Evidence from
The Chesepeake and Ohio Canal Company, The Accounting Historians Journal 2009, Vol. 36,
No 2, s. 113 i n. Dokonując analizy porównawczej różnych relacji panujących w C&O, w oparciu
o charakterystykę ładu korporacyjnego przedstawioną przez O. Harta oraz A. Shleifera i R.W. Wishny’ego dochodzą oni do wniosku, że problemy związane z relacjami na linii właściciele - akcjonariusze nie odbiegały zasadniczo od tych znanych nam współcześnie.
35
Okres końca XIX wieku cechował się w amerykańskiej gospodarce zjawiskiem koncentracji firm
prowadzących działalność w danej dziedzinie. Charakterystycznym wówczas zjawiskiem były tzw.
trusty, czyli praktyka oligopolistyczna polegająca na łączeniu się przedsiębiorstw jednej branży
w celu utworzenia zarządzanego zazwyczaj przez wąską grupę ludzi trustu, czyli osobnej osoby prawnej, który z czasem uzyskiwał dominującą pozycję na rynku. Encyclopedia Britannica, The transformation of the American Society. 1865-1900, [online] https://www.britannica.com/place/UnitedStates/Jim-Crow-legislation#ref612906 [dostęp 31.10.2017 r.].
36
Odwrotnie tutaj postąpił stan New Jersey, który w 1888 r. (data obowiązywania 1889 r.) znowelizował swoje prawo korporacyjne umożliwiając nabywanie akcji jednej spółki przez drugą. W praktyce było to zalegalizowaniem niedozwolonych wówczas trustów. Por. L.E. Mitchell, D.T. Mitchell,
The Financial Determinants of American Corporate Governance: A Brief History, [w:] Corporate Governance. A synthesis of Theory, Research, and Practice, red. H. Kent Baker, R. Anderson Hobokan
2010, s. 22.

337

Sebastian Podmiotko

ustawy antytrustowej. Innymi istotnymi wydarzeniami na przestrzeni dziejów gospodarczych w USA w kontekście kształtowania się odrębności systemu ładu korporacyjnego był ruch deregulacyjny w prawie korporacyjnym określany mianem
„wyścigu do deregulacji” (ang. race to the laxity)37, polegającego na tworzeniu przez
stany liberalnych przepisów dotyczących tworzenia i prowadzenia korporacji38.
Okres pomiędzy latami 20. a 70. XX wieku cechuje się, jak wskazują A. Demb
i F.-F. Neubauer poprzez kompleks czynników takich jak większa ilość regulacji
publicznoprawnych, szybko rozwijające się struktury własności korporacji czy
oczekiwania opinii publicznej doprowadziły do tego, że corporate governance zyskało znaczenie rangi publicznej39. To w latach 70. XX wieku, jak wskazuje B. R.
Cheffins, Federalna Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and
Exchange Commission, SEC) umieściła zagadnienie corporate governance w oficjalnej agendzie40. Odnotować także należy, że w 1976 r. w oficjalnym dzienniku
urzędowym USA Federal Register po raz pierwszy pojawił się termin „corporate
governance” w odniesieniu do regulacyjnych kwestii związanych z rachunkowością41.
Punktem przełomowym w rozwoju obecnego amerykańskiego systemu ładu
korporacyjnego były lata 80. XX wieku. Chociaż okres ten cechuje się dynamicznym rozwojem gospodarczym, to jest to również okres tzw. „wrogiej działalności”
korporacji, kiedy to dokonywano wielu wrogich przejęć i tzw. wykupów lewarowanych42. Ówczesne otoczenie społeczne, ekonomiczne i prawne umożliwiło wykorzystanie do finansowania takich transakcji tzw. obligacji śmieciowych (ang.
junk bonds). M. Lipton i J. W. Worsch, zwracając na wysuwany wówczas nawet
przez środowisko naukowe postulat „dyscypliny rynków kapitałowych”, wynikającej głównie z zagrożenia korporacji przejęciem rynkowym, co miało przyczyniać
K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego …, s. 95.
L. Johnson, Law and the History of Corporate Responsibility: Corporate Governance, University
of St. Thomas Law Journal 2013, Vol. 10, No 4, s. 975-976. Najsławniejszą charakterystyką tego
zjawiska jest ta przedstawiona przez Sędziego Sądu Najwyższego Louisa Brandeisa w zdaniu odrębnym do wyroku Ligett v.Lee wydanym w 1933 r.
39
A. Demb, F.-F. Neubauer, The Corporate Board ..., s. 2.
40
B.R. Cheffins, The History of Corporate Governance, [w:], The Oxford Handbook of Corporate
Governance, red. M. Wright i in., Oxford 2013, s. 47.
41
Tamże.
42
Wykup lewarowany (ang. Leveraged Buy Out, LBO) jest transakcją przejęcia przedsiębiorstwa notowanego na rynku publicznym lub pozostającego w rękach prywatnych przez niewielką grupę inwestorów dostarczających kapitał własny (z ang. equity investors), finansowaną głównie przy pomocy
długu, którego spłata jest finansowana przez operacyjne przepływy pieniężne przejętego przedsiębiorstwa. NBP Portal Edukacji Ekonomicznej, Wykup lewarowany, [online] https://www.
nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/wykup-lewarowany, [dostęp 31.10.2017 r.].
37
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się do podejmowania przez menedżerów działań zmierzających do poprawy wydajności zarządzanych przez nich korporacji stwierdzili, że na początku ostatniej
dekady XX wieku amerykański system corporate governance nie funkcjonuje tak
jak powinien, czego główną przyczyną jest upadek wielkich niegdyś amerykańskich korporacji będący konsekwencją otoczenia, w jakich funkcjonowały one
w poprzedniej dekadzie43. To początek lat 90. XX wieku i koniec tzw. fali wykupów dał początek współczesnemu amerykańskiemu systemowi ładu korporacyjnego.
Korporacja jako punkt odniesienia amerykańskiego systemu corporate governance
Wiele definicji ładu korporacyjnego, szczególnie te zaliczające się, zgodnie
z przedstawioną w podrozdziale drugim ich klasyfikacją do grupy tzw. operacyjnych, akcentują, iż koncepcja ta dotyczy przede wszystkim sposobów zarządzania
korporacjami (spółkami kapitałowymi). Niemal każda definicja corporate governance stawia za jego centrum właśnie korporację, co skutkuje tym, iż każda przedstawiony pogląd jego dotyczący odnosi się właśnie do korporacji, będącej od dziesięcioleci podstawą systemu gospodarczego Stanów Zjednoczonych.
Jak wskazuje M. M. Blair, w 1800 r. w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych było zaledwie 335 spółek, z czego większość z nich zawiązana została po
1790 r., podczas gdy w 1890 r. liczba ta wzrosła do aż niemal 500.00044. Ten
gigantyczny wzrost liczby korporacji, zdaniem cytowanej tutaj autorki, przyczynił
się do przekształcenia Stanów Zjednoczonych z słabego i uzależnionego gospodarczo od innych państw kraju do światowego lidera w produkcji przemysłowej45.
W pierwszych dekadach istnienia w obszarze działalności korporacji USA korzystały z rozwiązań prawnych podobnych do tych stosowanych przez przedsiębiorców angielskich, holenderskich i włoskich - zmiana w tym obszarze nastąpiła
w latach 40. XIX wieku, kiedy to dokonano liberalizacji przepisów dotyczących
tworzenia i prowadzenia kompanii akcyjnych w celu dostosowania ich do dystrybucji nowych technologii i dóbr na masową skalę46. Tak też zapoczątkował się

43
M. Lipton, J.W. Worsch, A Modest Proposal for Improved Corporate Governance, The Business
Lawyer 1992, Vol. 48, No. 1, s. 59.
44
M.M. Blair, Reforming Corporate Governance: What History Can Teach Us, Berkeley Business Law
Journal 2004, Vol. 1, Issue 1, s. 4.
45
Tamże, s. 5.
46
Por. A.D. Chandler Jr., The Visible Hand. The Managerial Revolution in the American Business,
Cambridge 1977, s. 16.
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trwający wiele dziesięcioleci proces, który początkowo doprowadził do powstania
kapitalistycznego ustroju gospodarczego, a później kapitalizmu menedżerskiego
(ang. managerial capitalism), charakteryzującego się dominującą rolą kadry zarządzającej korporacji i kierowanie się przede wszystkim jej dobrem, a nie akcjonariuszy (właścicieli, interesariuszy itd.) aż po kapitalizm inwestorski z uwzględnieniem wielu postulatów teorii interesariuszy i koncepcji społecznej odpowiedzialności korporacji47.
W tym miejscu zachodzi więc konieczność zwięzłego przedstawienia tego,
czym jest korporacja oraz wskazania prawnych podstaw jej funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych. Korporacją jest, co już zostało częściowo zaznaczone we
wstępie do niniejszego rozdziału, organizacja powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadająca następujące cechy48:
a) osobowość prawną, czyli możliwość zawierania i bycia stroną umów cywilnoprawnych, w odróżnieniu od osób fizycznych, którzy są jej właścicielami czy menadżerami;
b) ograniczoną odpowiedzialność (akcjonariuszy), która przejawia się w tym,
że ewentualne wierzytelności zaspokajane są z majątku spółki (korporacji), a nie osobistych majątków akcjonariuszy;
c) przenaszalne udziały (akcje) - możliwość przeniesienia własności akcji na
drugą osobę ma na celu zagwarantowanie nieprzerwanego istnienia i działalności korporacji;
d) umocowana kadra zarządzająca o charakterze kolegialnym - większość porządków prawa korporacyjnego przyznaje zazwyczaj zarząd nad sprawami
korporacyjnymi radzie dyrektorów (zarządowi), który jest wybierany na
określony czas, wyłącznie lub w pierwszorzędnie przez akcjonariuszy
spółki;
e) własność korporacji przyznaną inwestorom - przejawiają się tutaj dwa
kluczowe elementy: prawo do kontroli firmy i prawo do otrzymywania
jej zysków.
Korporacje w USA są także przedmiotem licznych regulacji prawnych. Biorąc
pod uwagę, iż Stany Zjednoczone zaliczają się do kręgu kultury prawnej common
law, czyli systemu prawa precedensowego charakteryzującego się m. in. jego tworzeniem w drodze sądowej, należy zaakcentować, iż również korporacja, jako
osobny byt prawny, była przedmiotem rozstrzygnięć ze strony sądów. Pierwszym
47
48

Tamże, s. 1 i n.
J. Armour i in., What is corporate law?, …, s. 5-13.
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ważnym orzeczeniem Sądu Najwyższego było to w sprawie Trustees of Dartmouth
College v. Woodward 49 z 1819 r., w którym to sędzia John Marshall orzekł, iż
korporacje nie muszą być tworzone wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, co przyczyniło się do tradycyjnego definiowania w amerykańskim prawie korporacyjnym tejże instytucji prawnej jako „sztucznego bytu, niewidocznego, nienamacalnego i istniejącego wyłącznie w kontemplacji prawa”50. Zwrócić
należy uwagę na fakt, iż korporacje tworzone są na podstawie prawa stanowego, w
zależności od ich siedziby, a prawo federalne zawiera jedyne podstawowe przepisy,
dotyczące zazwyczaj praw udziałowych i zasad zarządzania spółkami kapitałowymi.
Amerykański system corporate governance
Przedstawiony wyżej w skrócie rozwój amerykańskiego ustroju korporacyjnego doprowadził do, począwszy od lat 90. XX wieku, wykształcenia się amerykańskiego systemu ładu korporacyjnego, pierwszego tak doniosłego na świecie.
Chociaż zjawiska obserwowane na amerykańskim rynku finansowym w poprzedniej dekadzie znajdują swoje uzasadnienie, choćby w problemami związanymi
z wewnętrzną strukturą zarządzania konglomeratami, to otoczenie społeczne lat
90. XX wieku tj. przyjmowanie prawa mającego na celu przeciwdziałanie wrogim
przejęciom, polityczna działalność mająca na celu przeciwdziałanie transakcjom
lewarowanym czy także zapaść na rynku obligacji śmieciowych doprowadziły do
wzmocnienia pozycji akcjonariuszy, później także innych interesariuszy i ugruntowania podstaw współczesnego amerykańskiego systemu corporate governance51.
Chociaż niekiedy postuluje się opisywanie zależności zachodzących w systemie ładu korporacyjnego USA w ramach systemu angloamerykańskiego, to jednak
w literaturze panuje zgoda co do odrębności amerykańskich regulacji w tym zakresie52. Na wstępie należy podkreślić, że w przeciwieństwie do przeważającej
większości systemów finansowych państw europejskich, które są zorientowane

Orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Trustees of Dartmouth College v. Woodward,
17 U.S. 518 (1819).
50
B. Thomas, The New Historicism and Other Old-fashioned Topics, Princeton 1991, s. 140.
51
B. Holmstrom, S.N. Kaplan, Corporate Governance and Merger Activity in the United States: Making Sense of the 1980s and 1990s, Journal of Economic Perspective 2001, Vol 15, No 2, s.132-133.
52
A. Davies, A Strategic Approach to Corporate Governance, Hampshire 1999, s. 49-51; w kontekście
teorii agencji: M.H. Lubatkin i in., Origins of Corporate Governance in the USA, Sweden and France,
Organization Studies 2005, Vol 26, No 6, s. 873-874; G. Herrigel, Corporate Governance: History
Without Historians, [w:] The Oxford Handbook of Business History, red. G. Jones, J. Zeitlin Oxford
2008, s. 472.
49
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bankowo, amerykański jest systemem zorientowanym rynkowo, co oznacza, iż kapitał na bieżącą działalność i inwestycje pozyskiwany jest zazwyczaj za pomocą
emisji instrumentów finansowych, a nie kredytów bankowych. Fakt ten miał
pierwszorzędne znaczenie w tym, że to w tym kraju jako pierwszym podjęto debatę
publiczną na temat konieczności ustalenia przejrzystych reguł zarządzania korporacjami oraz ich relacji z rynkiem, inwestorami i administracją publiczną. Podstawami amerykańskiego systemu corporate governance są zdaniem A. Daviesa ponadto m. in. otwarte społeczeństwo, większa ilość regulacji (w porównaniu do systemu brytyjskiego) czy względny sukces amerykańskiego kapitalizmu53. Amerykański system ładu korporacyjnego oparty jest na dwóch lub trzech podstawach54:
I.

II.

Rada dyrektorów (ang. board of directors) - w kwestii ustroju organów
korporacji zarówno w światowej jak i polskiej literaturze mówi się o modelu jednopoziomowym55. W przeciwieństwie do polskiego ustroju organów spółki akcyjnej, który jest dwupoziomowy (obowiązek powo-łania
zarządu i rady nadzorczej), amerykańskie prawo korporacyjne określa jeden organ powołany do zarządzania i nadzoru nad interesami spółki,
skład którego wchodzą zatrudnieni przez spółkę dyrektorzy wykonawczy
(ang. execitive directors), jak i niezwiązani J. Machaczka i K. Misiołek
podkreślają dużą dowolność kształtu rady dyrektorów, która „odpowiada
jako całość za kierowanie przedsiębiorstwem, nie określając przy tym wyraźnie pochodzenia jej członków (dyrektorów) - z zewnątrz czy też z wewnątrz przedsiębiorstwa.”56.
Akcjonariusze spółek - charakterystyczną cechą jest tutaj silna pozycja akcjonariuszy mniejszościowych oraz to, że akcjonariat tych największych
korporacji, których akcje mają status zdematerializowany i notowane są
na giełdach jest bardzo rozproszony.

A. Davies, A Strategic Approach …, s. 49-51.
W zależności od wspólnego omówienia instytucji rady dyrektorów (niekiedy w ramach rady dyrektorów charakteryzuje się jeszcze ich wynagrodzenia). D. Chew, S. Gillan, U.S. Corporate Governance, Nowy York 2009, s. 32 i n.
55
S. Rudolf, Nadzór właścicielski w Wielkiej Brytanii i USA, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach
prawa handlowego, red. S. Rudolf Warszawa 1999, s. 234.
56
J. Machaczka, K. Misiołek, Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych, [w:] Nadzór
właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Warszawa 1999, s. 29.
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Charakterystykę amerykańskiego systemu ładu korporacyjnego w polskiej literaturze podjęła I. Koładkiewicz. W swojej analizie uwzględniła ona następujące
wymiary57:
a) kształt akcjonariatu, w tym akcjonariuszy dominujących (określa ich mianem „głównych aktorów”) i możliwości ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa - akcentuje ona tutaj duże rozproszenie oraz zazwyczaj wpływanie na ich działalność metodami rynkowymi;
b) przyjmowana przez kadrę kierowniczą perspektywa działań w zakresie stawianych celów - pryncypalną celem niemal każdej amerykańskiej korporacji jest maksymalizacja jej wartości;
c) perspektywę czasu, rozumianej jako istotny czynnik determinujący takie
a nie inne zachowania kadry zarządzającej;
d) charakter rynków kapitałowych, w tym źródła pozyskiwania kapitału;
e) główne formy dyscyplinowania kadry zarządzającej - wiąże się z działaniami rynkowymi akcjonariuszy, niegdyś (do lat 80. XX wieku) były to
także przejęcia.
W amerykańskim systemie ładu korporacyjnego obecne są również regulacje
publicznoprawne - widoczne jest to szczególnie w rozbudowanym systemie obowiązków informacyjnych. W tym zakresie nadzór sprawowany jest przede wszystkim przez SEC i opiera się następujących aktach prawnych58:
1) Securities Act of 1933 - nazywany niekiedy ustawą o „prawdzie w instrumentach finansowych”, jej zakres regulacyjny obejmuje głównie obowiązki informacyjne wobec emitentów publicznych instrumentów finansowych i zakazuje wszelkich bezprawnych działań przy ich sprzedaży;
2) Securities Exchange Act of 1934 - akt ten wzmocnił pozycję nadzorczą SEC
poprzez m. in. obowiązków rejestrowych i raportowych na instytucje maklerskie, agencje transferowe i rozliczeniowe oraz tzw. krajowe organy samoregulacyjne w zakresie papierów wartościowych (ang. Self-regulatory
Organization, SRO), w tym giełdy;
3) Sarbanes - Oxley Act of 2002 - ustawa ta zawiera najbardziej doniosłe
regulacje przyjęte w USA w zakresie ładu korporacyjnego w ostatnich latach i dotyczą one przede wszystkim zwiększenia obowiązków w zakresie
I. Koładkiewicz, Nadzór korporacyjny: z doświadczeń doświadczonych, [w:] Efektywność nadzoru
właścicielskiego w spółkach kapitałowych, red. S. Rudolf, Łódź 2000, s. 39 i n.
58
Strona internetowa SEC, The Laws That Govern the Securities Industry, [online] https://www.sec.
gov/answers/about-lawsshtml.html [dostęp 31.10.2017 r.].
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uprawnień i uprawnień kontrolnych węwnątrzkorporacyjnych komitetów59.
Podsumowanie
Całokształt opisanych w tym rozdziale zagadnień dotyczących amerykańskiego systemu ładu korporacyjnego miało i wciąż ma niebagatelne znaczenie dla
jego rozwoju na całym świecie. To w USA zaczęto postrzegać funkcjonowanie
korporacji nie z perspektywy wyłącznie prawnej lub gospodarczej, lecz wielodyscyplinarnej i wzajemnie połączonej, co dało początek właśnie koncepcji corporate
governance. Amerykański system ładu korporacyjnego zasługuje więc na dokonywanie w polskiej literaturze dalszych rozważań i analiz, albowiem mogą się one
przyczynić do rozwoju również i polskiego systemu ładu korporacyjnego i, co za
tym idzie, polskiego rynku finansowego oraz ustroju spółek kapitałowych.
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Summary

The United States of America
as a fatherland of the contemporary
conception of corporate governance
The subject of corporate governance is nowadays an area of researches and
analysis conducted by researchers from many disciplines of science. Its multidisciplinary character results that it is influenced by inter alia economy, business
management sciences and law. The dynamic development of corporate governance, which have started in the 1990s characterizes by a participation in its creation of both private entities and public agencies. Corporate governance allows to
aggregate many essential regulations concerning public corporations, what is particularly noticeable in the American model. The USA is clearly the fatherland of
modern corporate governance - in this country the extensive characteristics of underlying phenomenon of the separation of ownership and control in corporations
has been profoundly describes and there the corporate governance has come into
the public agenda for the first time. Even today, the USA adopts innovatory regulations in this area, so every even attempt of bringing closer this trailblazing
model of corporate governance seems to be expedient.
Key words: corporate governance, corporation, corporation law in USA, separation of ownership and management
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Koncepcja pracownika
na tle orzecznictwa
sądów amerykańskich,
w wybranych sprawach
dotyczących sportu akademickiego

Struktura sportu w Stanach Zjednoczonych, pod względem organizacyjnym
i prawnym, różni się od rozwiązań zastosowanych w poszczególnych państwach
Europy. Jedną z płaszczyzn, w ramach której zauważalne są różnice i pewne kwestie
problemowe, jest szeroko pojęta sfera prawa pracy. Precyzyjniej rzecz ujmując
płaszczyzna ta związana jest z: relacjami między amatorstwem i profesjonalizmem
w sporcie, określeniem statusu prawnego zawodników na poziomie uniwersyteckim oraz reprezentacją zawodników w ramach zbiorowych stosunków pracy.
Pierwsze dwa, z trzech ww. zagadnień, związane są bezpośrednio z koncepcją pracownika w prawie amerykańskim.
Kwestię kluczową w powyższych rozważaniach stanowi określenie i zakwalifikowanie w ramach terminu „pracownik” poszczególnych podmiotów. Generalnie,
w amerykańskim prawie pracy, obowiązującym powszechnie i niedotyczącym jakiejkolwiek działalności natury sportowej, praktyka objęcia ochroną prawną, wynikającą z przyznania praw pracowniczych, oparta jest na dostosowaniu znaczenia
terminu „pracownik” do zamiaru, który towarzyszył ustawodawcy, w przypadku
ustanawiania każdego konkretnego aktu prawnego1. W sprawach dotyczących sfery
sportowej jest to również zauważalne, zwłaszcza gdy zestawimy ze sobą sprawy
związane ze sportem akademickim w Stanach Zjednoczonych, które toczyły się
w II poł. XX w., z postępowaniami bardziej współczesnymi, tj. z XXI w.

K. G. Dau-Schmidt, M. D. Ray, The Definition of "Employee" In American Labor and Employment
Law, JILPT Report 2004, nr 1, s. 117.
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Pierwotnie, starania zawodników akademickich o przyznanie im statusu pracownika były silnie związane z ponoszeniem przez nich, w ramach pewnych dyscyplin sportu, ryzyka odniesienia uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci, w trakcie
studiów. Uznanie sportowców szczebla uniwersyteckiego za pracowników uczelni
wyższych, uprawniałoby ich oraz ich bliskich do korzystania ze świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów stanowych. Linia orzecznicza sądów, w sprawach tego typu, była od początku zmienna. Do dziś zagadnienie to pozostało kontrowersyjne, aczkolwiek sportowcy akademiccy nie zostali nigdy oficjalnie i na stałe
uznani, za osoby świadczące pracę na rzecz uczelni wyższych, poprzez swój udział
w rywalizacji międzyuniwersyteckiej.
Zanim jednak omówieniu i analizie poddane zostaną konkretne sprawy sądowe, warto w skrócie scharakteryzować podstawy na których opiera się amerykańskie prawo pracy. Przede wszystkim należy podkreślić, że kształtowanie się przepisów regulujących kwestie zatrudnienia przebiega zarówno na szczeblu federalnym, jak również stanowym. Jest to charakterystyczna cecha całego systemu prawnego Stanów Zjednoczonych. Roman A. Tokarczyk ocenia, że na poziomie lokalnym uregulowane jest mniej więcej 70% całości stosunków pracy. Kwestia ta jest
o tyle istotna, że pomiędzy poszczególnymi stanami zauważalne są pewne różnice
w uregulowaniu tej materii. Innymi słowy konkretne kwestie, jak np. ochrona ciągłości zatrudnienia, są unormowane odmiennie (np. ostrzej lub łagodniej) w ujętym ogólnie prawie stanowym. Na poziomie prawa federalnego nacisk położony
został na tonowanie sporów między pracodawcami i pracownikami2.
W Stanach Zjednoczonych, w tym również w profesjonalnym sporcie amerykańskim, znane są przypadki konfliktowego rozstrzygania sporów (głównie poprzez tzw. lockout, który jest instytucją obcą dla polskiego porządku prawnego)
między władzami poszczególnych lig a zawodnikami3. Spory te wynikały z braku
porozumienia przy negocjacji kolejnych układów zbiorowych pracy (collective bargaining agreements) obowiązujących w danej lidze. Lockouty, już kilkukrotnie w historii, blokowały przebieg rozgrywek w danej dyscyplinie sportu na szczeblu zawodowym. Na poziomie akademickim, problem ten nigdy nie wystąpił, co ściśle
wiąże się: ze statusem prawnym sportowców rywalizujących w tego typu rozgrywkach, z niemożnością negocjowania układów zbiorowych pracy oraz ze słabą reprezentacją (zapewnianą przez podmioty nie mające statusu związku zawodowego).

R. A. Tokarczyk, Kluczowe regulacje amerykańskiego prawa pracy, Rejent 1996, nr 12(68), s. 40-42.
Zob. M. Parlow, Issues Players Face with the Collective Bargaining Process, DePaul Journal of Sports
Law & Contemporary Problems 2015, vol. 8, iss. 2, art. 3, s. 127-132.

2
3

352

Koncepcja pracownika …

Warto również podkreślić, na co uwagę zwraca również Tokarczyk, że w kwestii źródeł federalnego prawa pracy w Stanach Zjednoczonych, jest ono złożone
z szeregu aktów prawnych, sięgających nierzadko swymi początkami pierwszej połowy, a nawet początków, XX w. Wspomniany autor wymienia cztery ustawy,
wprowadzone jeszcze przez II wojną światową, tj.: Clayton Act z 1914 r., Railway
Labor Act z 1926 r., Norris-La Guardia Act4 z 1932 r. oraz kluczowy Wagner Act
(inna nazwa to National Labor Relations Act, dalej jako: NLRA) z 1935 r. Wymienione wyżej akty prawne regulowały ogólnie rzecz biorąc: relacje prawa antymonopolowego z działalnością związkową, zasadę pertraktacji pracodawców z pracownikami, zakaz interwencji sądowej w formy aktywności związkowej, jeżeli nie jest
ona bezprawna oraz stosowania klauzul ograniczających prawa pracowników do
zrzeszania się w związkach zawodowych (tzw. yellow-dog contracts/clause lub ironclad oath). Amerykańskie ustawodawstwo w zakresie prawa pracy zostało również
wzbogacone po wojnie. Taft-Hartley Act (znany również pod nazwą Labor-Management Relations Act) z 1947 r., Landrum-Griffin Act (określany też jako LaborManagement Reporting and Disclousure Act) z 1959 r. oraz Worker Adjustment and
Retraining Notification Act z 1988 r. dopełniają zbiór ustawodawstwa regulujący
kwestie pracownicze. Te akty prawne ograniczały swobodę powoływania i funkcjonowania władz związkowych. Ponadto wprowadzone zostały mechanizmy
ochronne pracowników, w przypadku zwolnień grupowych5.
Wracając do omówienia zagadnienia koncepcji pracownika, na podstawie
orzecznictwa w sprawach dotyczących sportu akademickiego, należy niewątpliwie
odnieść się do pierwszej z nich. Jej przedmiotem było bowiem ustalenie statusu
prawnego sportowca akademickiego, a był to spór Denver University v. Nemeth
z roku 1953. Jednocześnie jej rozstrzygnięcie było wyjątkowe na tle wyroków późniejszych6, które wydano w sprawach podobnych. Skład orzekający po rozpatrzeniu akt sprawy uznał, że Nemeth spełnił przesłanki kwalifikujące go jako pracownika uczelni wyższej. Orzeczenia z okresu późniejszego nie były już tak korzystne
W oryginale artykułu Tokarczyka wymieniony został „Noris-La Guardia Act”, jednak jego nazwa
powinna być pisana poprawnie w sposób przedstawiony w tekście, zgodnie z prawidłową pisownią
nazwisk głównych, republikańskich wnioskodawców tejże ustawy, tj. senatora George’a W. Norrisa
z Nebraski oraz członka Izby Reprezentantów Fiorello H. La Guardia’i z Nowego Jorku.
5
R. A. Tokarczyk, dz. cyt.
6
Należy zaznaczyć, że orzecznictwo sądów amerykańskich w sprawach dotyczących przyznania odszkodowania pracowniczego takim podmiotom jak: sportowcy akademiccy, zawodnicy profesjonalni
oraz inne osoby, których krzywda pozostaje w związku z ich aktywnością sportową, jest niemal równomiernie podzielone, a zatem trudnym zadaniem jest określenie w tej kwestii jednej, spójnej linii
orzeczniczej. (G. M. Wong, Essentials of Sports Law, Santa Barbara (CA, USA) – Denver (CO, USA)
– Oxford (GBR) 2010, s. 101-103).
4
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dla sportowców uniwersyteckich jak przedmiotowy wyrok. W sprawie Denver
University v. Nemeth, Naczelny Sąd stanu Kolorado uznał, że działalność sportowa
zawodnika akademickiego wpisywała się w definicję terminu „pracownik”, zgodnie
z treścią ustawy o odszkodowaniach pracowniczych, która ówcześnie obowiązywała
w stanie Kolorado (tzw. Colorado Workmen’s Compensation Act). Tym samym stało
się oczywiste, że Nemeth jest uprawniony do korzystania ze świadczeń odszkodowawczych, gwarantowanych przez ów akt prawny. Stroną zobowiązaną do zapłaty,
zgodnie z omawianym rozstrzygnięciem, była uczelnia wyższa zawodnika, tj. Denver University7. Wynikało to bezpośrednio z intencji ustawodawcy, który wprowadzając Colorado Workmen’s Compensation Act, istotnie zmienił podstawę prawną
dla wypłaty świadczeń kompensacyjnych w relacjach pracowniczych. Najogólniej
rzecz ujmując, strona ubiegająca się o tego typu kompensację zobowiązana jest,
w ramach przywołanej ustawy stanowej, do udowodnienia, że: spełnia warunki
przewidziane w ustawowej definicji „pracownika”, pracodawca jest podmiotem
tego aktu prawnego oraz że do uszczerbku na zdrowiu doszło w związku z zatrudnieniem. W ramach prawa powszechnego niezbędnym byłoby inaczej udowodnienie winy lub niedbałości pracodawcy, co niejednokrotnie okazywało się trudniejsze.
Termin „pracownik” zawarty w art. 8-40-202 Colorado Workmen’s Compensation Act z 2016 r., charakteryzuje się bardzo rozbudowaną formą. Ponadto, jak
zauważają Kenneth G. Dau-Schmidt i Michael D. Ray, tego typu ustawy stanowe,
w zakresie definicji „pracownika” objętego ich postanowieniami, w większości
przypadków polegają na koncepcji master-servant, która wywodzi się z prawa powszechnego8. W odniesieniu do zaprezentowanych wcześniej poglądów Glenna
M. Wonga, powoduje to pewnego rodzaju dysonans, albowiem według tego autora
celem ustawodawców było raczej odejście od rozwiązań prawa powszechnego.
Dau-Schmidt i Ray podkreślają równocześnie, że w świetle odszkodowań pracowniczych, definicje terminu „pracownik” w poszczególnych stanach, mają zauważalnie odmienne znaczenie. Autorzy zwracają uwagę, że w tym zakresie dominuje szeroka interpretacja terminu „pracownik”, gdyż w przeciwnym razie znaczne
grupy pracowników mogłyby być wyłączone spod ochrony. Według nich, podobnie jak twierdzi Wong, intencją ustawodawcy w przedmiocie ustaw tego rodzaju
jest uwzględnianie i jak najszersze stosowanie ochrony odszkodowawczej wobec
ogółu pracowników, aniżeli wykluczanie ich poszczególnych grup9.
Tamże, s. 100-102.
K. G. Dau-Schmidt, M. D. Ray, op. cit., s. 120-121.
9
Tamże.
7
8
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W przywołanej wcześniej sprawie Denver University v. Nemeth, dla zakwalifikowania sportowca akademickiego do grona pracowników w rozumieniu ustawy
stanowej wystarczyło zdaniem sądu: ciągłe potwierdzanie świadczenia pracy, otrzymywanie darmowych posiłków lub środków finansowych (otrzymywane w ramach
stypendium sportowego), które były uzależnione od udziału zawodnika akademickiego w programie sportowym (poświęconemu futbolowi amerykańskiemu).
W ten sposób zdaniem sądu doszło do powstania umowy zatrudnienia między
uczelnią wyższą a jej studentem. Przy ustaleniu, że relacja pracownicza zaistniała
pomiędzy Denver University a Nemethem, stało się oczywiste, że zawodnik uprawniony jest do skorzystania ze świadczeń odszkodowawczych10.
Wizja ugruntowania takiej interpretacji statusu prawnego zawodników akademickich spowodowała, że National Collegiate Athletic Association11 (dalej jako:
NCAA) wprowadziła termin „student athlete” (aktualnie uregulowany w art.
12.02.13, zgodnie z najnowszą edycją przepisów tej organizacji). Jak twierdzi Justin C. Vine miało to na celu, podkreślenie niezawodowego charakteru więzi pomiędzy uczelniami wyższymi a reprezentującymi je sportowcami i ugruntowanie
jej czysto amatorskiej natury12. Przyczyną „obaw” tego rodzaju było nie tylko orzeczenie w sprawie Denver University v. Nemeth, ale również fakt upowszechniającego
się przyznawania zawodnikom akademickim stypendiów sportowych, w pełnej wysokości.
Stąd w sprawach Coleman v. Western Michigan University oraz Rensing v. Indiana State University Board of Trustees obie z 1983 r., sądy orzekły w sposób przeciwny, nie dopatrując się relacji pracowniczej tak jak miało to miejsce w rozstrzygnięciu z 1953 r. Co ciekawe, na szczeblu bezspornie profesjonalnym wydźwięk
orzeczeń sądowych również jest zróżnicowany13.
Zgodnie z sekcją 2. pkt 3. NLRA termin „pracownik” powinien dotyczyć jakiegokolwiek pracownika i nie powinien być ograniczany do grupy pracowników
konkretnego pracodawcy chyba, że NLRA wyraźnie stanowi inaczej. Pracowni-

G. M. Wong, op. cit., s. 100-101.
National Collegiate Athletic Association jest czołową organizacją w Stanach Zjednoczonych, o zasięgu ogólnokrajowym, która organizuje i reguluje uprawianie wielu różnych dyscyplin sportu na
szczeblu międzyuniwersyteckim, zarówno na uczelniach państwowych jak prywatnych.
12
J. C. Vine, Leveling the playing field: Student athletes are employees of their university, Cardozo Public
Law, Policy & Ethics 2013, vol. 12:235, s. 239-240; Por. F. P. Tiscione, College Athletics and Workers’
Compensation: Why the Courts Get It Wrong In Denying Student-athletes Workers’ Compensation Benefits When They Get Injured, Sports Lawyers Journal 2007, vol. 14:137, s. 146-150.
13
G. M. Wong, op. cit., s. 102-103.
10
11
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kiem, zgodnie z tym przepisem, powinna również być uznana każda osoba fizyczna, której praca jest przerwana jako konsekwencja lub w związku z toczącym
się sporem pracowniczym, lub w wyniku nieuczciwych praktyk, a która nie osiągnęła innego stałego i zasadniczo ekwiwalentnego zatrudnienia. Zgodnie z definicją zawartą w NLRA, pod pojęciem „pracownika” nie należy uznawać pracowników rolnych ani też pomocy domowych, tak samo jak osób fizycznych zatrudnionych przez swych rodziców lub współmałżonka oraz posiadających status wykonawcy niezależnego (independent contractor). Powyższa definicja nie obejmuje również osób fizycznych zatrudnionych jako członków kadry kierowniczej lub kogokolwiek zatrudnionego przez pracodawcę w rozumieniu Railway Labor Act z 1926
r., z późniejszymi zmianami, a także przez każdego kto jest zatrudniony przez podmiot, który nie jest uznany pracodawcą, zgodniez NLRA14.
Wracając do orzecznictwa wydanego na przestrzeni lat przez sądy amerykańskie, w sprawach dotyczących sportu akademickiego, ugruntowany został pogląd
zgodnie z którym sportowcy uniwersyteccy nie są uznawani za pracowników
i w związku z tym nie mogą korzystać z ochrony wynikającej z prawa stanowego
i federalnego dedykowanego pracownikom. Wong zaznacza, ze w zamian za to,
grupa zawodników akademickich może korzystać z szeroko pojętej ochrony prawnej, przewidzianej w prawie konstytucyjnym, ustawodawstwie stricte sportowym,
ale również w przepisach ustanawianych bezpośrednio na poziomie danej konferencji lub ligi sportowej szczebla międzyuniwersyteckiego, bądź też przez podmioty
edukacyjne, do których owi studenci należą15. Ścisłe rozgraniczenie pomiędzy amatorstwem i profesjonalizmem, w sporcie amerykańskim, podkreśla również Erika
Szyszczak16.
Mimo takiego kształtu i interpretacji orzecznictwa, wydanego w sprawach dotyczących sportu uniwersyteckiego, współcześnie nadal podejmowane są inicjatywy
zmiany statusu prawnego amerykańskich zawodników akademickich. Przykładem
tego typu działań podejmowanych w XXI w. i motywowanych w odmienny sposób
niż chociażby omawiana sprawa Denver University v. Nemeth, są: petycja zawodników akademickich Northwestern University (dalej jako NWU) do National Labor

National Labor Relations Act, https://www.nlrb.gov/resources/national-labor-relations-act (dostęp: 25.10.2017 r.).
15
G. M. Wong, op. cit., s. 514.
16
Zob. E. Szyszczak, Is sport special?, w: B. Bogusz, A. Cygan, E. Szyszczak (red.), The Regulation of
Sport in the European Union, Cheltenham (GBR) – Northampton (MA, USA) 2007, s. 6-7.
14
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Relations Board17 (dalej jako: NLRB) oraz sprawa z powództwa Samanthy Sackos
przeciwko NCAA.
Starania zawodników akademickich NWU nie znalazły wszakże swego rozstrzygnięcia przed sądem, nie mniej jednak warto jest omówić tę kwestię, gdyż podejście NLRB do złożonej przez nich petycji było zmienne na szczeblu stanowym
i federalnym oraz, co ciekawe, ulegało też zmianom na przestrzeni lat. Aktualnie
dążenia zapoczątkowane petycją nie wydaje się sprawą definitywnie zamkniętą.
Początkowo, przedmiotowa petycja została rozpatrzona na szczeblu stanowym, tj. przez Dyrektora Regionalnego NLRB, właściwego dla stanów Indiana
i Illinois. Peter Sung Ohr, bo o nim mowa, przyjął stanowisko korzystne dla sportowców uniwersyteckich, zgodnie z którym termin „pracownik” powinien być interpretowany jak najszerzej. Określił on, że pracownikiem faktycznie jest: „każda
osoba, która świadczy pracę na rzecz innych (pracodawcy – dop. mój, M.O.), na
podstawie umowy zatrudnienia, pod ich kontrolą lub z uwzględnieniem prawa do
takiej kontroli i za otrzymaniem w zamian zapłaty (tłum. własne)”18.
Sportowcy uniwersyteccy NWU, a konkretnie zawodnicy uczestniczący
w programie futbolu amerykańskiego, argumentowali, że relacja łącząca ich
z uczelnią ma charakter ekonomiczny, a nie głównie edukacyjny, jak twierdzili pełnomocnicy NWU. Dla poparcia swojego twierdzenia, zawodnicy akademiccy
przedstawili szereg faktów związanych z codziennym ich funkcjonowaniem na uniwersytecie w roli sportowców. Przede wszystkim zwrócono uwagę na zakres kontroli ze strony uczelni, która przejawiała się np. konieczności uzyskania zgody od
wydziału sportowego na podjęcie pracy poza uczelnią lub przestrzegać specjalnych
zasad postępowania w związku z aktywnością w mediach społecznościowych. Te
ograniczenia nie dotyczyły studentów niezwiązanych ze sportem na NWU. Ponadto, jak wykazano, zaangażowanie stypendystów sportowych wnoszących petycję w obowiązki związane z funkcjonowaniem programu sportowego pochłaniało
tygodniowo przynajmniej tyle samo, a niejednokrotnie więcej godzin (od 40-60
godzin, w zależności od etap sezonu), niż standardowy 40-godzinny wymiar.

NLRB jest niezależną agencją działającą na szczeblu federalnym. Została ona utworzona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1935 r. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona praw pracowników
sektora prywatnego. NLRB działa zarówno w imieniu pracowników występujących w formie danego
związku zawodowego lub też indywidualnie. Obszarami, na których szczególnie skupione jest funkcjonowanie tego podmiotu są: poprawa warunków pracy oraz zwiększanie wysokości wynagrodzeń.
(Who We Are, https://www.nlrb.gov/who-we-are (dostęp: 27.10.2017 r.)).
18
W oryginalnym brzmieniu: as someone »who performs services for another under a contract of hire,
subject to the other’s control or right to control, and in return for payment.« (L. K. Mans, J. E. Gibbs,
Student Athletes as Employees?, Florida Bar Journal 2015, vol. 89, iss. 4, s. 35).
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Co więcej zajęcia sportowe miały cieszyć się wyższym priorytetem, aniżeli obowiązki edukacyjne. Ostateczny argument związany był z rentownością funkcjonowania programu sportowego, poświęconego futbolowi amerykańskiemu,
na NWU. Zgodnie z danymi, które przytacza Omar A. Bareentto, w latach 20032012 tylko w tej jednej dyscyplinie sportu uczelnia petycjonariuszy osiągnęła
łączny przychód w wysokości 235 mln dolarów, a jej wydatki sięgnęły kwoty
159 mln dolarów19. Od korzystnej, na szczeblu stanowym, decyzji Dyrektora Regionalnego NLRB Petera Sung Ohra, która uwzględniała argumenty zawodników
akademickich NWU, uczelnia wniosła apelacje i na szczeblu federalnym NLRB
jednomyślnie odmówiła objęcia przedmiotowej sprawy swoją jurysdykcją.
Z kolei memorandum wydane pod koniec stycznia 2017 r., autorstwa Głównego Radcy Prawnego NLRB (General Counsel) – Richarda F. Griffina, Jr. sugeruje, że argumentacja petycjonariuszy i ich zwolenników nadal brana jest pod
uwagę i co więcej wywiera zamierzony efekt. Mimo subiektywnego charakteru oraz
braku statusu oficjalnego stanowiska NLRB, o czym zapewnia w swojej wypowiedzi dla prasy Donald Remy – Główny Funkcjonariusz Prawny NCAA (Chief Legal
Officer NCAA), jest to istotna zmiana podejścia do kwestii określenia statusu prawnego zawodników akademickich wewnątrz NLRB. Może też być wstępem do rewizji wcześniejszego stanowiska NLRB w tej sprawie20.
Innymi inicjatywami mającymi na celu zmianę statusu prawnego sportowców
akademickich były powództwa Sackos v. NCAA oraz (bliźniacza do niej) Berger v.
NCAA. Strony powodowe w tych postępowaniach powołały się na pogwałcenie
przepisów o wysokości płacy minimalnej i wymiarze czasu pracy, zawartych w Fair
Labor Standards Act (dalej jako: FLSA). W pierwszym z wymienionych powyżej
powództw, Samantha Sackos zarzuciła nierówne traktowanie zawodników akademickich względem studentów zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
przy czym ci pierwsi podlegali ściślejszej i bardziej surowej kontroli ze strony pracowników programów sportowych na uczelniach wyższych, rywalizujących na najwyższym poziomie, w ramach rozgrywek organizowanych przez NCAA. Sackos
postulowała, że sportowcy uniwersyteccy powinni być wynagradzani zgodnie z odpowiednimi, w tym zakresie, przepisami federalnymi. Pozwanymi w tej sprawie

19
O. A. Bareentto, NCAA, It's Time to Pay the Piper: The Aftermath of O'Bannon v. NCAA and
Northwestern v. College Athletes Players Association, Rutgers Business Law Review 2015, vol. 12:1,
s. 22-26.
20
Zob. B. Strauss, N.L.R.B. Lawyer Sees Some College Football Players as Employees, With Rights,
[online] https://www.nytimes.com/2017/02/01/sports/ncaafootball/nlrb-lawyer-sees-some-collegeathletes-as-employees-with -rights.html (dostęp: 27.10.2017 r.).
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były zarówno NCAA, jak i wszystkie uczelnie wyższe, będące członami tzw. Division I21. Sąd orzekający w omawianej sprawie oddalił powództwo oceniając, że wybór uprawiania sportu w trakcie edukacji akademickiej stanowił korzyść samą
w sobie dla jego uczestników. Ponadto podkreślono, że intencją Kongresu Stanów
Zjednoczonych nie było uznanie sportowców akademickich za pracowników oraz
że oprócz zawodników uniwersyteckich pobierających stypendia sportowe, jest
jeszcze znaczna grupa sportowców na tym poziomie, która nie czerpie tego typu
korzyści22.
W przypadku sprawy Berger v. NCAA sąd również orzekł na niekorzyść strony
powodowej, odmawiając uznania sportowców szczebla akademickiego, za pracowników uczelni wyższych w świetle FLSA. Równocześnie podnoszone są głosy krytyczne do rezultatu tego postępowania sądowego, a sądowi, który orzekał w sprawie
Berger v. NCAA zarzucana jest nadgorliwość oraz podejście konserwatywne. W tym
przypadku również sędziego (tj. Michaela S. Kanne’a) oceniono jako sojusznika lig
(pro-league leaning), który orzeka przeważnie na ich korzyść23.
Równocześnie z ożywioną argumentacją za przyznaniem sportowcom akademickim statusu pracownika, podnoszone są racje przeciwko takiemu posunięciu.
Wykraczają one daleko poza ocenę czy zawodnicy szczebla akademickiego wypełniają swą działalnością zapisy definicyjne poszczególnych ustaw oraz czy ewentualne zakwalifikowanie ich o grona pracowników było intencją ustawodawcy. Wielu
autorów podkreśla znaczne zróżnicowanie sportu akademickiego zarówno w aspekcie finansowym, jak również samego poziomu sportowego. Różna dochodowość,
popularność i zaawansowanie jest w tym przypadku zauważalna i to nie tylko jeśli
porównamy rywalizację uniwersytecką z profesjonalną, ale także jeśli przyjrzymy
się jej pomiędzy uczelniami i dywizjami.
Ponadto sugeruje się, niebezpodstawnie, że przyznanie statusu pracownika
sportowcom uniwersyteckim mogłoby ich narazić również na konsekwencje negatywne. Innymi słowy nie przyniosłoby t im wyłącznie korzyści. Jednym z kilku pól
Ch. Dennie, Sackos v. NCAA: former student-athlete sues NCAA and Division I schools for alleged
violations of the Fair Labor Standards Act, [online] http://www.bgsfirm.com/college-sports-lawblog/sackos-v-ncaa-former-student-athlete-sues-ncaa-and-division-i-schools-for-alleged-violationsof-the-fair-labor-standards-act (dostęp: 27.10.2017 r.).
22
S. Berkowitz, Judge dismisses NCAA wage lawsuit involving Penn track athletes, [online] https://
www.usatoday.com/story/sports/college/2016/02/16/ncaa-wage-hours-lawsuit-samantha-sackos-pe
nn-track-fair-labor-standards-act/80482630/ (dostęp: 29.10.2017 r.).
23
M. Edelman, Court Decision in Berger v. NCAA Creates Bad Case Law About College Athletes' Employment Status, [online] https://www.forbes.com/sites/marcedelman/2016/12/23/court-decisionin-berger-v-ncaa-creates-bad-case-law-about-college-athletes-employment-status/#419800551593
(dostęp: 29.10.2017 r.).
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na których skutki takich zmian okazałyby się negatywne jest prawo podatkowe.
Stypendia w Stanach Zjednoczonych są aktualnie zwolnione z opodatkowania,
a w przypadku gdyby ich beneficjentów zakwalifikować do grona pracowników,
stypendia należałoby zrównać z tradycyjnymi dochodami, a to z kolei nałożyłoby
na zawodników akademickich obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym24.
Dau-Schmidt i Ray w swoim artykule prezentują różne rodzaje koncepcji pracownika w prawie amerykańskim. Zgodnie z prawem powszechnym (szczególnie
w zakresie odpowiedzialności deliktowej) podkreślają oni znaczenie zasady odpowiedzialności przełożonego (respondeat superior) i zastosowanie w tym zakresie analizy kierownictwa i kontroli (tzw. „direct and control” test). Określenie zakresu ingerencji pracodawcy w pracę pracownika oraz charakteru tej ingerencji będzie kluczowe dla przypisania odpowiedzialności. W ramach definicji przywołanej
w FLSA, dla jej interpretacji, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zastosował
z kolei analizę realiów ekonomicznych (tzw. „economic realities” test). Zostało to
spowodowane jej niejasnością, która wynikała ze znacznej ogólności i skrajnie szerokiego zakresu oddziaływania. Sama analiza realiów ekonomicznych polega na
ocenie ekonomicznej zależności od wykonywanej pracy. Została ona również zastosowana przez Sąd Najwyższy wobec NLRA25.
Od początku prowadzenia rywalizacji sportowej na szczeblu akademickim,
była ona zdominowana przez zasadę amatorstwa, która zaczerpnięta została z Wielkiej Brytanii. Zasada ta, określająca każdego sportowca uniwersyteckiego jako amatora, funkcjonuje w przepisach NCAA do dziś. Niezależnie od pobudek powodujących działaniami osób, zmierzających do zmiany tego typu podejścia oraz przepisów, na które powoływano się na przestrzeni dekad, zawodnicy szczebla akademickiego nadal określani są amatorami. Mimo racji przemawiającymi za ich postulatami i samą ideą zmiany statusu prawnego, istnieje również wiele kontrargumentów, które skutecznie uniemożliwiają jej dokonanie. Głównym problemem,
który uniemożliwia faktyczne uchylenie zasady amatorstwa, jest zróżnicowanie
ogółu studentów pod wieloma względami. Innymi słowy nie do każdego reprezentanta tej grupy, wszystkie argumenty „za” będą odnosić się jednakowo. Z drugiej

K. Kisska-Schulze, A. Epstein, The National Labor Relations Board v. Northwestern University: Cultivating a New Era for Taxing Qualified Scholarships, Akron Law Review 2016, vol. 49, iss. 4, art. 1,
s. 781.
25
K. G. Dau-Schmidt, M. D. Ray, passim.
24
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strony zmiana statusu prawnego musi odnosić się do ogółu sportowców akademickich. Powstały w ten sposób impas wydaje się zatem kluczową przeszkodą, która
uniemożliwia potencjalne zmiany sytuacji prawnej.
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Summary

The concept of the employee,
on the the background
of the jurisprudence of
American courts,
in selected court cases
concerning academic sport
This article concerns the subject matter of labor law in relation to issues connected with intercollegiate sport. The author describes sources of labor law which
are curretly in force The United States. However main subject of the article is
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associated with treatment of an employee conception in the light of lawsuits which
are involved with academic sport. Those lawsuits are connected with a change of
legal status which has been dominated by rule of amateurism for decades. Although
reasonability of such status quo has been undermined numerous times, no permanent changes have been implemented. There has been few attempts, usually made
by legal action, to change the legal status of student-athletes. Until now however,
judgements of American courts in such cases have had negative results for athletes
at the intercollegiate level. The author presents postulates which were predicated
in plaints such as Sackos v. NCAA, Berger v. NCAA or even petition to National
Labor Relations Board of student-athletes in American football, who received sports
scholarship at Northwestern University. An estimate of chances for carrying out of
prospective changes in this scope was also included.
Keywords: employee, student-athlete, NCAA, legal status.
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