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TERESA ASTRAMOWICZ-LEYK
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Idee pracy organicznej i społeczeństwa
obywatelskiego w rodzie Kulerskich
The ideas of the organic work and the civil society in the Kulerski
family
Streszczenie:
Ród Kulerskich wywodzi się spod Grudziądza. Wiktor Kulerski senior był
założycielem i wydawcą „Gazety Grudziądzkiej”, posłem polskim do
Reichstagu i senatorem w II RP. Jego syn Witold był sekretarzem Stanisława
Mikołajczyka na uchodźstwie, radnym II Rady Narodowej RP na emigracji.
Obaj byli związani z polskim ruchem ludowym. Wiktor Kulerski junior był
członkiem pierwszej „Solidarności”, który przypadkiem uniknął
internowania. W podziemiu ukrywał się aż do 1986 r. Był twórcą koncepcji
Społeczeństwa Podziemnego, uczestnikiem Okrągłego Stołu, posłem na sejm
X kadencji i wice ministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
Opisane w tekście idee pracy organicznej i społeczeństwa obywatelskiego
były kontynuowane przez trzy pokolenia rodu.
Abstract:
Kulerski family comes from Grudziadz. Viktor Kulerski senior was the
founder and publisher of the “Gazeta Grudziądzka”, Polish deputy to the
Reichstag and Senator in the Second Republic. His son Witold was a
Stanislaw Mikolajczyk secretary in exile, and the councilor for the II National
Council of the Republic in exile. Both were associated with the Polish peasant
movement. Viktor Kulerski junior was a member of the first "Solidarity",
which accidentally avoided an internment. He was hiding in the basement
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until 1986. He was the creator of the concept of Underground Society, a
member of the Round Table, and a member of Parliament X term, and Vice
Minister of the Education in the Tadeusz Mazowiecki government. This text
describes the idea of organic work and civil society which were continued by
the three generations of the family.
Słowa kluczowe:
Kulerski, ruch ludowy, Solidarność, praca organiczna, społeczeństwo
obywatelskie
Keywords:
Kulerski, popular movement, Solidarity, organic work, civil society

1. Wiktor Kulerski senior
Ród Kulerskich wywodzi się spod Grudziądza. Wiktor Kulerski
senior (ur. 20.03.1865 - zm. 18.09.1935) był synem
zgermanizowanego Polaka – nauczyciela ludowego i Niemki, która
według przekazów nauczyła go podstaw języka polskiego
i uwrażliwiała na trudne położenie Polaków pod zaborem pruskim.
W wieku osiemnastu lat wszedł w konflikt z władzami pruskimi,
a dwanaście lat później był już osobą powszechnie znaną. W 1894 r.
w zgermanizowanym Grudziądzu założył „Gazetę Grudziądzką”. Pismo
było pasem transmisyjnym między właścicielem i wydawcą,
a czytelnikami. To nad ich świadomością narodową i społeczną
pracował w latach zaborów. Wiktor Kulerski ostro i jednoznacznie
opowiedział się przeciwko niedemokratycznemu systemowi polskich
komitetów wyborczych. Pomimo walki prowadzonej z władzami
zaborczego państwa, a także upartej rywalizacji w polskim ruchu
narodowym, ciesząc się niekwestionowanym poparciem pomorskiego
ludu Wiktor Kulerski dwukrotnie sprawował mandat deputowanego w
parlamencie zaborczego państwa – Reichstagu. Nie był więc kimś
przeciętnym. Jego cechy charakteru, pracowitość, a także pro polska
aktywność doprowadziły go na szczyt polskiego przedstawicielstwa
w zaborze pruskim. Kiedy wskutek kolejnych ataków na jego osobę,
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tym razem zwłaszcza wywodzących się ze środowisk rosnącej w siłę
Narodowej Demokracji, z którą na krótko był związany, problemów
rodzinnych i planów związanych z rozwinięciem działalności
wydawniczej, zrezygnował z kolejnej reelekcji, założył w 1912 roku
Katolicko-Polską Partię Ludową. W jej skład weszli zwolennicy
„ludowego hetmana” i współpracujący z nim często od wielu lat
mężowie zaufania „Gazety Grudziądzkiej”. Podczas I wojny światowej
przystąpił do obozu aktywistów oczekujących od państw centralnych,
że przywrócą wolną Polskę. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
Wiktor Kulerski z powodu oskarżeń o filogermanizm pochodzących z
okresu lat I wojny światowej, nie od razu znalazł się wśród polskich
parlamentarzystów, ale doczekał się i tego. W latach 1928-1935 pełnił
zaszczytną funkcję senatora RP. Wiktor Kulerski senior wraz ze swoim
ugrupowaniem politycznym (K-PPL) w 1920 roku przyłączył się do
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”. Wówczas to jego „Gazeta
Grudziądzka” stała się organem prasowym ludowców z „Piasta”, a on
sam został wybrany w skład Rady Naczelnej partii. Od zjednoczenia
ruchu ludowego w 1931 roku Wiktor Kulerski należał do Stronnictwa
Ludowego. Do końca życia pozostał w ruchu ludowym.
2. Witold Zygmunt Kulerski
Witold Zygmunt Kulerski (ur. 16.05.1911 - zm. 14.01.1997) był
synem Leontyny (z domu Trawińska) i Wiktora Kulerskich, urodził się
w szwajcarskim Davos. Naukę rozpoczął w Grudziądzu, a kontynuował
w szwajcarskim Davos, skąd został wyrzucony za, jak to sam określił,
„sztubacki wybryk”1. W młodości pasjonował się biologią. Te jego
zainteresowania sprawiły, że, jak wspominał po latach, nosił się z
zamiarem podjęcia studiów biologicznych w Szwajcarii. Nie mógł
1

Witold nie mógł podporządkować się dyscyplinie panującej w szkole. Pewnego
razu schował dzwonek, którym rano budzono uczniów. Któryś z jego kolegów
zauważył, że to młody Kulerski schował dzwonek, doniósł pedagogom
i wyrzucono Kulerskiego ze szkoły. Zob.: Relacja Witolda Zygmunta Kulerskiego
udzielona synowi Wiktorowi Kulerskiemu (juniorowi), s.15 – w zbiorach autorki.
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jednak zdać matury, a sytuacja finansowa ojca pogarszała się i nie
mógł opłacać wysokiego czesnego. W latach edukacji nie interesował
się sprawami Zakładów Graficznych i Wydawniczych swojego ojca.
Z powodu nauki w Szwajcarii miał sporadyczny kontakt z ojcem,
w bliższych relacjach pozostawał z matką. Po zdaniu matury Witold za
sugestią ojca miał kontynuować naukę w Lipsku w szkole wyższej
„poświęconej drukarstwu”2. Nie uzyskał wizy do Niemiec, a kiedy
ojciec próbował uzyskać wizę na szczeblu ambasady niemieckiej
poinformowano Kulerskiego, że jego nazwisko jest źle odbierane
w Niemczech i młodemu Kulerskiemu może zostać wyrządzona
krzywda. Ostatecznie na naukę pojechał do Wojciecha Korfantego3.
Nie tylko pracą w Zakładach Graficznych i Wydawniczych
Wiktor Kulerski zaraził swojego syna Witolda Zygmunta, który zaczął
w nich pracować. Jak wspominał Witold Zygmunt, już w młodym
wieku zetknął się z ideą ludową. W ich domu często bywali wybitni
ludowcy. Wśród nich Wincenty Witos i Stanisław Mikołajczyk4. Ojciec
wysyłał Witolda na wiece i zebrania ludowców, zarówno młodzieży, jak
i dorosłych działaczy5. Kiedy 18 września 1935 roku umarł Wiktor
Kulerski cały ciężar prowadzenia Zakładów i „Gazety” spoczął na
Witoldzie. Kulerscy borykali się z wieloma problemami. Szczególnie
mocno doskwierały im liczne procesy sądowe, które wytaczali im byli
pracownicy i władze sanacyjne. Nawet w dniu śmierci ojca Witold
przygotowywał się do kolejnego procesu i nie pojechał, na jak się
okazało ostatnie, spotkanie z ojcem6. Po śmierci ojca Witold zwrócił
się do Stanisława Mikołajczyka7 z prośbą o objęcie funkcji redaktora
2

Tamże, s.21.
Tamże, s. 22.
4
Chociaż w domu Kulerskich przebywali także piłsudczycy. Tamże, s. 24.
5
Tamże, s. 29.
6
Tamże.
7
Związki Wiktora Kulerskiego ze Stanisławem Mikołajczykiem były na tyle
istotne, że Mikołajczyk na pogrzebie Kulerskiego w pięknych słowach wygłosił
mowę pożegnalną. Zob.: T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski (1865-1935).
Polityk – wydawca - dziennikarz, Toruń 2006, s. 52-54.
3
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naczelnego „Gazety Grudziądzkiej”8. Mikołajczyk nie udzielił od razu
odpowiedzi. Zapewnił tylko, że będzie nadsyłał jak dotąd materiały do
publikacji na łamach pisma. Później dał odpowiedź odmowną, ale co
warto podkreślić utrzymywał stały kontakt z młodym Kulerskim.
Przyjeżdżał do Grudziądza i podczas jego wizyt odbywały się narady
redakcyjne9.
Młodemu Kulerskiemu chodziło o to, by uciec przed
prześladowaniami sanacji. Jak wspominał w jedną noc przerzucono do
Poznania wszystkie adresy, kartoteki, dokumenty i stamtąd zaczęto
wydawać pismo pod zmienionym tytułem. Wówczas władze sanacyjne
odstąpiły od upadłości Zakładów Graficznych Wiktora Kulerskiego, co
pozwoliło przetrwać Zakładom aż do wojny10.
Niejako z namaszczenia ojca, zajął się aktywnością polityczną
w ruchu chłopskim, zasilając Stronnictwo Ludowe. Po śmierci ojca –
już w grudniu 1935 roku – został wybrany w skład Rady Naczelnej
partii. Zaangażował się w działalność organizacyjną Stronnictwa na
Pomorzu, utrzymując kontakty z ludowcami z Wielkopolski, z którymi
identyfikował się do końca życia. Wraz ze swoim ugrupowaniem
tworzył demokratyczną opozycję wobec autorytarnych rządów sanacji.
Aktywnie włączył się w organizację wielkiego strajku chłopskiego
w 1937 roku. Za tę działalność spotykały go liczne szykany ze strony
władz, a przecież podobnie było też z jego ojcem. Obaj więc
wykazywali demokratyczne poglądy na system polityczny i usiłowali,
nawet za cenę licznych konfiskat „Grudziądzkiej” i także licznych
procesów, wprowadzać demokratyczny ustrój w Polsce. Syn Wiktora
Kulerskiego seniora w dniu 1 września 1939 roku miał się zgłosić do
więzienia w celu odbycia kary pozbawienia wolności, na którą skazały
go sanacyjne władze.
8

Relacja Witolda Zygmunta Kulerskiego…, s. 34.
Tamże, s. 39. Współpraca Witolda ze S. Mikołajczykiem była na tyle bliska, że
Mikołajczyk został ojcem chrzestnym młodszego syna Witolda Kulerskiego –
Marka.
10
Tamże.
9
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Wybuch wojny zastał Witolda Kulerskiego w Poznaniu, ale
wydarzenia, których doświadczył, przede wszystkim fakt, że Niemcy na
terenie Grudziądza poszukiwały młodego wydawcę, sprawiły, że
postanowił rodzinę wywieźć z Poznania, a sam wraz z grupą innych
ludowców podjął decyzję o udaniu się na Zachód. Przez Słowację,
przedostał się na Węgry, a stamtąd przez Jugosławię i Włochy dotarł do
Francji. Nawiązał kontakt z przebywającym już we Francji
Stanisławem Mikołajczykiem. Witold Kulerski w latach II wojny
światowej był sekretarzem Komitetu Zagranicznego Stronnictwa
Ludowego, sekretarzem biura Prezydium I Rady Narodowej RP na
uchodźstwie i członkiem oraz sekretarzem II Rady Narodowej RP. Był
też
osobistym
sekretarzem
Stanisława
Mikołajczyka,
wiceprzewodniczącego I Rady Narodowej RP, ministra, wicepremiera
i premiera polskiego rządu na uchodźstwie. Za działalność podczas
wojny, a zwłaszcza za reprezentowany przez niego antykomunizm
został pozbawiony wolności przez komunistyczne władze Polski
i odsunięty od jakiegokolwiek wpływu na bieg spraw państwowych
i publicznych11. Aresztowany w 1947 r. po ucieczce Mikołajczyka
z Polski, był osądzony w procesie „ludowców” w 1951 r. Skazany został
na 12 lat pozbawienia wolności. W listopadzie 1954 roku udał się na
roczny urlop dla poratowania zdrowia. Ostatecznie zwolniony z kary
odbywania więzienia 5 maja 1956 roku na mocy amnestii. Nigdy
więcej nie zajmował się działalnością polityczną. Utrzymywał się z
tłumaczenia tekstów.
3. Wiktor Kulerski junior
To sprawiło, że jego z kolei syn Wiktor Kulerski junior
(ur. 22.01.1935) przez wiele lat swojego życia, pozostając w opozycji
do ustroju, uciekał w prywatność. Dziedzicząc po przodkach (dziadku
11

Jego myśl polityczną i dokonania autorka opisała w części pierwszej pracy:
T. Astramowicz-Leyk, Od idei pracy organicznej do społeczeństwa
obywatelskiego. Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich,
Olsztyn 2013, s. 33-251.
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i ojcu) tradycję związaną z działalnością niepodległościową, sprzeciwił
się reżimowi komunistycznemu i związał się z Komitetem Obrony
Robotników, później znalazł się w NSZZ „Solidarność”. Po ogłoszeniu
stanu wojennego od 13 grudnia 1981 roku ukrywał się w podziemiu,
prowadząc w tych warunkach działalność niepodległościową.
W wyniku wyborów z 4 czerwca 1989 roku został wybrany posłem na
sejm PRL X kadencji i wiceministrem w pierwszym po wojnie
niekomunistycznym rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
Wiktor Kulerski junior12 już we wczesnym dzieciństwie zmuszony
był do ukrywania się. Miał zaledwie cztery i pół roku kiedy
wybuchła II wojna światowa. Jego rodzina była poszukiwana na
terenie Grudziądza. Zamieszkując w Poznaniu zmienili nazwisko na
„Kuleccy”, ale ponieważ nie chcieli podpisać Volkslisty zostali
deportowani do Generalnej Guberni. Zimą 1939 roku
w Sandomierzu Witold Kulerski pożegnał się z rodziną i udał się
w drogę na emigrację. Pozostająca w Sandomierzu rodzina musiała
ukrywać swoją tożsamość, co matka ćwiczyła nocami z synami
Wiktorem i Markiem. W Sandomierzu przebywali do 22 lipca 1942
roku. W tym okresie wpływ na wychowanie chłopca miał wuj –
brat matki Władysław Ostrowski.
Od lipca 1942 roku rodzina Kulerskich nadal pod zmienionym
nazwiskiem, przez Łowicz i Żyrardów dotarła do Warszawy. Od
jesieni 1942 roku zamieszkali w Międzylesiu. W roku szkolnym
1943/44 Wiktor junior uczęszczał do trzeciej klasy szkoły dla dzieci
młodszych prowadzonej przez Eugenię Ossowską w Aninie. Ciągle
używał nazwiska Kulecki.
Ojciec z emigracji powrócił do kraju na przełomie 1945/46 roku.
Wiktor jednak niedługo cieszył się jego obecnością, gdyż już 30
października 1947 roku (po ucieczce Mikołajczyka z Polski) Witold
został aresztowany przez komunistyczne władze. Podczas śledztwa
12

O jego myśli politycznej i działaniach autorka napisała w części drugiej.
T. Astramowicz-Leyk, Od idei pracy organicznej..., s. 253-408.
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ojca, jako kilkunastoletni chłopiec, został poddany prowokacji
z bronią i próbowano spreparować oskarżenie o jej posiadanie, za
co ojcu najprawdopodobniej groziłaby kara śmierci. Witold Kulerski
z przerwami w areszcie przebywał aż do zakończenia procesu w
październiku 1951 roku. W tym czasie był poddawany „stójkom”,
karcerom i torturom, które odebrały mu zdrowie13.
4. Praca organiczna w rodzie Kulerskich
W myśli politycznej przedstawicieli trzech pokoleń Kulerskich
można wyodrębnić system aksjologiczny z zachowaną u nich
ciągłością uznawanych wartości. Zaliczyć do niego należy m.in. pracę
organiczną i społeczeństwo obywatelskie.
W literaturze przedmiotu pojęcie pracy organicznej jest różnie
definiowane. Spory o to pojęcie toczyły się już w XIX wieku14. Wybitny
znawca problemu pracy organicznej Stefan Kieniewicz uważał, że
nazywana popularnie „pracą organiczną” ideologia polskiego
pozytywizmu15 była „Próbą znalezienia pośredniego wyjścia między
konserwatywnym zastojem a obaleniem ustroju, między wyparciem
się narodowości a konspiracją i powstaniem”16.
Jak słusznie zauważył Groniowski, praca organiczna była „(...)
nie prostą reakcją na powstanie, lecz, przy całym zróżnicowaniu
i wielonurtowości tego kierunku, zaprzeczeniem kapitulacji

13

A. Kaczyński, Z pokolenia nieobecnych. Witold. Z. Kulerski (1911-1997),
„Rzeczpospolita” z dn. 22.01.1997, Nr 18.
14
W sposób skondensowany opisał je Krzysztof Groniowski, w: tenże, Spór
o pojęcie „pracy organicznej”. Polemiki ideowe warszawskich pozytywistów,
[w:] B. Grochulska, B. Leśnodorski, A. Zahorski (red.) Wiek XIX. Prace
ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1967,
s. 367-382.
15
Na ten temat zob. B. Skarga, Lata 1864 – 1895, [w:] Zarys dziejów filozofii
polskiej 1815 – 1918, A. Walicki (red.), Warszawa 1986, s. 134-252.
16
S. Kieniewicz, Problem pracy organicznej (1840 – 1890), [w:] Pamiętnik VIII
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, T. 1: Referaty,
Warszawa 1958, s. 21.
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społeczeństwa wobec wzmagającego się ucisku ze strony zaborcy,
legalną samoobroną”17.
Wiktor Kulerski senior urodził się po powstaniu styczniowym,
kiedy rozbity i wtłoczony pod nowe restrykcje zaborców uciemiężony
naród
polski
poprzez
elity
poszukiwał
pomysłów
na
18
zagospodarowanie swojej twórczej energii . W tym klimacie rozwijało
się pojęcie pracy organicznej. Przesiąknięte praktycyzmem polskie
elity w zaborze pruskim ukierunkowały tę energię na konkretne
działania. Praca organiczna w zaborze pruskim, a zwłaszcza
w Poznańskiem dostarczyła imponujących efektów. Pod koniec XIX
wieku w zaborze pruskim istniało dwieście polskich kółek rolniczych,
ponad siedemdziesiąt towarzystw przemysłowych zrzeszających
rzemieślników. Istniały też liczne spółki zarobkowe, gdzie można było
lokować oszczędności i zaciągać kredyty, a Towarzystwo Czytelni
Ludowych19 stworzyło ponad tysiąc polskich bibliotek20. Powstawały
towarzystwa ludowe i organizacje patriotyczne. Zachęcano do
prowadzenia działalności gospodarczej. Intensywnie rozwijała się
prasa polska organizująca polskie społeczeństwo wokół spraw
narodowych, religijnych i idei politycznych, które były bliskie
wydawcom i redaktorom. To oni w ogromnej mierze przyjęli na siebie
rolę przedstawicieli polskiego społeczeństwa. Wśród prasy polskiej na
pierwsze miejsce w działaniach informacyjnych, edukacyjnych,
wyzwalając pro polskie postawy wśród abonentów i czytelników miała
„Gazeta Grudziądzka”, założona przez Wiktora Kulerskiego jesienią
1894 roku. Jej nakład rósł zwłaszcza w okresach wyborczych do

17

K. Groniowski, Spór o pojęcie „pracy organicznej”..., s. 367-368.
O roli inteligencji zob. m.in.: J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują.
Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 2002; M. Janowski,
Narodziny inteligencji 1750-1831, Warszawa 2008; M. Micińska, Inteligencja na
rozdrożach 1864-1918, Warszawa 2008.
19
Na temat TCL zob.: J. Wróblewski, Polskie biblioteki ludowe w zaborze
pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939, Olsztyn 1975.
20
Tamże, s. 45.
18
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pruskiego Landtagu czy parlamentu Rzeszy Niemieckiej – Reichstagu.
Na łamach „Grudziądzkiej” łączono sprawy walki o narodowość,
katolickość, podmiotowość ludu z demokratyzacją systemu
wyborczego wyłaniającego polskie przedstawicielstwo. Działalność
Wiktora Kulerskiego seniora odzwierciedlała zadania pracy
organicznej, która miała „(...) walczyć skutecznie z zacofaniem,
ciemnotą ludu i całego społeczeństwa, (...) dbać o rozwój nauki,
wprowadzać najnowsze zdobycze techniki, podejmować gospodarcze
inicjatywy (...)”21, a także dopominać o demokratyczne rozwiązania
i solidarność społeczną, by podzielony naród miał siły przeciwstawiać
się polityce zaborcy. „Był więc to naturalny ruch samoobrony
społeczeństwa pozbawionego własnej państwowości”22. Więcej, był to
ruch samoobrony społeczeństwa na rzecz obrony podmiotowości,
w tym podmiotowości mającej charakter nie tylko państwowy, ale
i społeczny. Prowadzono bowiem walkę o podmiotowość uciskanych
warstw społecznych i dopuszczenie ich do reprezentacji swoich
interesów zarówno w relacji z zaborcą, jak i elitami polskiego narodu.
Praca organiczna realizowana w warunkach zaborczych miała
przygotować polskie społeczeństwo na wypadek odzyskania
niepodległości.
Lansowany szczególnie przez pozytywistów warszawskich
postulat modernizacji gospodarki Wiktor Kulerski senior realizował
poprzez
budowę
nowoczesnych
Zakładów
Graficznych
i Wydawniczych. Kontynuatorem tych działań był jego syn, który
odziedziczył po ojcu wydawnictwo. Niestety trwało to zaledwie kilka
lat, a i to wskutek prześladowań władz sanacyjnych, było utrudnione.
Idei pracy organicznej rozumianej jako działania na rzecz
upodmiotowienia ludu wierny pozostał syn Wiktora Kulerskiego
Witold Zygmunt. Kontynuował ideę ludową i to nie tylko na łamach
21

B. Skarga, Polska myśl filozoficzna w epoce pozytywizmu, w: Filozofia i myśl
społeczna w latach 1865-1895, Cz. 1, wyb., oprac., wstępami i przypisami
opatrzyły A. Hochfeldowa, B. Skarga, Warszawa 1980, s. 23.
22
Tamże.
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pisma, ale włączając się w pracę organizacyjną Stronnictwa Ludowego,
którego wcześniej liderem i filarem na Pomorzu był jego ojciec.
W pewnym sensie postulaty i hasła braterstwa narodów, którym
hołdowała Eliza Orzeszkowa23 znaleźć można w „Programie
chłopskim” i „Projekcie ustroju Państwa Polskiego z 9 listopada 1942
roku”, w pracach nad powstaniem których uczestniczył Witold
Zygmunt Kulerski.
Również w trzecim pokoleniu Kulerskich – u Wiktora juniora –
spotkać można realizację idei pracy organicznej. Tu praca organiczna
była rozumiana jako zachowanie pracy pozytywnej, a w tym druk
ulotek i gazetek, publicystyka, działalność Oświaty-Kultury-Nauki.
Zaliczyć do pracy organicznej, obecnej w tym pokoleniu rodu, można to
czym zajmowało się społeczeństwo podziemne wraz z główną zasadą
walki bez przemocy, nie narażania na utratę bazy ludzkiej poprzez
przelew krwi. I tak jak w koncepcji pracy organicznej w kraju
pozbawionym niepodległej władzy chodziło o rozwój kultury, o jej
przetrwanie mimo rusyfikacji i germanizacji, o obronę języka
polskiego, polskiej tradycji i stanu posiadania, tak w koncepcji
społeczeństwa podziemnego, chodziło o zachowanie podziemnych
działaczy, którzy poprzez swoją pracę mieli tworzyć alternatywne, do
akceptowanego przez władze, społeczeństwo edukowane przez
organizacje podziemne. Koncepcja społeczeństwa podziemnego
Wiktora Kulerskiego jawiła się, podobnie jak w okresie pracy
organicznej, również jako ruch samoobrony, ale w tym przypadku
przed
komunistycznym
państwem,
jego
instytucjami
i przygotowywała Polaków do demokracji. Organicyzm u Wiktora
Kulerskiego juniora różni się w szczegółach od pracy organicznej, ale
zachowuje jej podstawowy cel i funkcję samoobrony przed wrogim
i niesprzyjającym wolności i podmiotowości polskiego społeczeństwa,
ustrojem politycznym. Wiktor junior, podobnie jak pozytywistyczni
organicznicy filozofii romantycznej umierania za ojczyznę,
23

Tamże, s. 26.
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przeciwstawił kult aktywności społecznej polegającej na tworzeniu
podziemnych inicjatyw wydawniczych, powoływania organizacji
naukowych, aktywizowaniu ludzi wokół konkretnych działań.
Zbigniewowi Romaszewskiemu twierdzącemu, że „wolność czasami
trzeba podlewać krwią”, powiedział, „by podlewał je własną, a nie
cudzą”. Swój sprzeciw wobec akcji powstańczych wyraźnie pokazał
domagając się w 1983 roku, kiedy zastępował Zbigniewa Bujaka,
zniszczenia broni i amunicji zebranych przez Grupy Oporu „Solidarni”.
Wówczas zagroził ustąpieniem z RKW, jeśli działania z użyciem broni
nie zostaną zaniechane.
5. Idea społeczeństwa obywatelskiego w rodzie Kulerskich
Również idea społeczeństwa obywatelskiego obecna była
w trzech pokoleniach rodu. Jego pierwsi dwaj przedstawiciele należeli
do opozycyjnych w stosunku do sanacji partii politycznych PSL „Piast”,
a po zjednoczeniu ruchu ludowego do Stronnictwa Ludowego. Tym
samym włączali się w nurt społeczeństwa obywatelskiego. Zapłacili za
to licznymi konfiskatami „Gazety Grudziądzkiej” i w konsekwencji
swojej polityki, upadkiem ekonomicznym rodzinnych Zakładów
Graficznych i Wydawniczych. Witold Zygmunt Kulerski podobnie jak
wcześniej jego ojciec wszedł w skład Stronnictwa Ludowego. Jak już
wspomniano był liderem tego ugrupowania na Pomorzu
i przedstawicielem tegoż regionu w Radzie Naczelnej SL. Szybko też
podjął walkę z działaniami sanacji ograniczającymi istnienie
społeczeństwa obywatelskiego w II RP. Przywoływane powyżej liczne
konfiskaty wydawanej przez niego gazety, procesy wytaczane przez
sanacyjne władze, udział w pracach organizacyjnych na rzecz
tworzenia i wzmocnienia politycznej aktywności pomorskich działaczy
Stronnictwa Ludowego, a wreszcie zaangażowanie w organizację
strajku chłopskiego latem 1937 roku, angażowanie się w nagłaśnianie
strajków robotniczych organizowanych na terenie Grudziądza, zaliczyć
trzeba do działań antyrządowych. Tak więc w dwóch pierwszych
pokoleniach rodu sprzeciwiano się oficjalnemu reżimowi, dławiącemu
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dopiero co powstające społeczeństwo obywatelskie. Chociaż senior
rodu przez pewien czas próbował współpracować z sanacją24.
Ewolucja stosunku Kulerskiego do Józefa Piłsudskiego25 dowodzi, że
był ludowcem i demokratą i ostatecznie wolał zerwać z dyktatorskim
systemem opartym na terrorze, aniżeli opuścić Stronnictwo Ludowe.
Podejmowane później przez niego i kontynuowane przez jego syna
działania (poza u Witolda okresem II wojny światowej i po powrocie
do kraju, aż do aresztowania przez komunistów po ucieczce
Mikołajczyka z Polski) zaliczyć trzeba, podobnie jak i aktywność
trzeciego z Kulerskich – Wiktora juniora – od nawiązania współpracy
z KOR-em, poprzez działalność na początku lat osiemdziesiątych i aż
właściwie do Okrągłego Stołu w 1989 roku, do negatywnego, wręcz
wrogiego ustosunkowywania się do władzy państwowej. Ten ich bunt
i podejmowane działania autorka zalicza do przejawów walki
o społeczeństwo obywatelskie.
W latach II wojny światowej społeczeństwo obywatelskie
mogło pojawić się jako pewien postulat do zrealizowania po wojnie,
utrwalony jedynie w myśli politycznej. Dość szybko jak na wojenne
realia Stronnictwo Ludowe rozpoczęło swą aktywność na emigracji we
Francji. W kwietniu 1940 roku dołączył do nich Witold Kulerski.
Stronnictwo Ludowe brało udział w pracach rządu RP od chwili
powołania rządu Władysława Sikorskiego i w pracach Rady
Narodowej RP.
Witold Kulerski w latach II wojny światowej był zwolennikiem idei
społeczeństwa obywatelskiego i to zarówno poprzez fakt, że był
sekretarzem Komitetu Zagranicznego SL, sekretarzem Stanisława
Mikołajczyka, sekretarzem biura Prezydium I Rady Narodowej RP, jak
i jako członek II Rady Narodowej RP. Idee społeczeństwa
obywatelskiego znajdziemy w jego wystąpieniach na forum Rady.
24

O szczegółach aliansu Kulerskiego z sanacją zob. T. Krzemiński, Polityk
dwóch epok Wiktor Kulerski (1865-1935), „Roczniki Towarzystwa Naukowego
w Toruniu”, R. 91, z. 3, s. 200-202.
25
T. Astramowicz-Leyk, Wiktor Kulerski..., s. 195-206.
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Zajmowane na forum Rady Narodowej stanowiska i obywatelska
postawa Witolda Kulerskiego świadczą o urzeczywistnianiu idei
społeczeństwa obywatelskiego w drugim pokoleniu rodu Kulerskich.
Witold Kulerski należał do tych polityków, którzy po wojnie, mimo
wielu obaw, odważyli się wrócić do Polski, by idee demokratyczne, w
tym społeczeństwa obywatelskiego, realizować w powojennej Polsce.
Odnośnie występowania idei społeczeństwa obywatelskiego
u przedstawiciela trzeciego pokolenia rodu Kulerskich Wiktora juniora,
należy pokusić się najpierw o refleksje dotyczące samej idei
występującej w okresie jego działań politycznych. Niektórzy badacze
uważają pojawienie się opozycyjnego Komitetu Obrony Robotników
w 1976 roku i KSS-KOR w 1978 roku za koniec rewizjonizmu
i narodziny społeczeństwa obywatelskiego26. Dorota Pietrzyk-Reeves
uważa, że
<<Odbudowa społeczeństwa obywatelskiego w ramach wciąż
potężnego państwa partyjnego pozostała jednakże postulatem i celem
polskiej opozycji w latach osiemdziesiątych, a jej największym
osiągnięciem było powstanie Solidarności. Spowodowane tym faktem
zmiany w systemie komunistycznym oraz w społeczeństwie sprawiły,
że fraza „odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego” nabrała nowego,
głębszego znaczenia>>27.
Autorka uważa, że dla określenia przemian społecznych
w Polsce w latach 80-tych XX wieku bardziej adekwatnym niż
społeczeństwo obywatelskie28 terminem jest społeczeństwo
podziemne – termin wprowadzony i upowszechniony przez Wiktora
26

D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego, Toruń 2012, s. 178.
Tamże, s. 179.
28
Roman Bäcker podkreślił, że w pierwszym okresie „Solidarności” do sierpnia
1980 roku uprawnione jest mówienie o „instytucjonalnej podmiotowości
politycznej” uprzedmiotowionych mas społecznych. Z kolei w drugim okresie od
marca 1981 roku należy mówić o podmiotowości również świadomościowej.
R. Bäcker, Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Obywatel, instytucje,
władza na przełomie XX i XXI wieku, D. Karnowska, J. Nocoń (red.), Toruń 2012,
s. 456-457.
27
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juniora Kulerskiego. Nie zachodzą bowiem pozytywne relacje między
jednostkami a władzą publiczną. Lud nie był podmiotem i nie był
suwerenem władzy, a więcej zniesiono prawa tego ludu do wolności
ograniczając prawa człowieka do praw ekonomicznych, socjalnych
i kulturalnych29. Lud był pozbawiony możliwości kreowania instytucji
państwowych. Odpadała więc z działań jednostek cała sfera publiczna,
w PRL zdominowana przez partie i jej satelity. Jednostka nie mogła też
tworzyć wolnego społeczeństwa ekonomicznego. Gospodarka
socjalistyczna oznaczała dominację w niej państwa i partii30.
Budowa społeczeństwa podziemnego i jego siła przyczyniły się
do tego, że po upadku systemu komunistycznego i odbudowie
demokratycznego państwa pojawił się olbrzymi potencjał społeczny,
kładący podwaliny pod autentyczne społeczeństwo obywatelskie,
które „(...) może istnieć i rozwijać się jedynie w systemie liberalnej
demokracji, który z kolei dobrze funkcjonuje jedynie wówczas, gdy jest
podbudowany właśnie istnieniem prężnego społeczeństwa
obywatelskiego”31.
Społeczeństwo obywatelskie w demokratycznym państwie nie
tylko, że nie przeciwstawia się jemu, to w dodatku współpracuje
z państwem. Wiktor Kulerski junior zarówno zasiadając w sejmie
X kadencji (a więc korzystając z prawa wyborczego w sposób wolny
i współkreując władzę ustawodawczą i wykonawczą), jak i pracując
w rządzie (pełniąc ważną funkcję we władzy wykonawczej) i tworząc
Fundację Edukacja dla Demokracji, a więc kreując tzw. III sektor,
wzmacniał procesy demokratyczne zachodzące w transformującym się
państwie. Społeczeństwo obywatelskie, które współtworzył w dość
szerokim wymiarze mogło się rozwijać. Kulerski był kreatorem
29

Ralf Dahrendorf zniesienie praw ludu i likwidację społecznych organizacji
i instytucji uważa za dwa sposoby zniszczenia społeczeństwa obywatelskiego.
R. Dahrendorf, Zagrożone społeczeństwo obywatelskie, przygotował i przedmową
opatrzył K. Michalski, Kraków 1994, s. 222.
30
Por. H. Słabek, O społecznej historii Polski 1945-1989, Warszawa 2009.
31
D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa..., s. 190.
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procesu demokratycznego w Polsce. W swojej aktywności podejmował
się pionierskich zadań, jak zreformowanie systemu oświatowego, czy
wprowadzenie szkoleń w zakresie wychowania do demokracji
w Fundacji, której był założycielem i wieloletnim prezesem. Jego rola
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego świadczy o wysokiej
kulturze politycznej.
Wśród idei obecnych w trzech pokoleniach Kulerskich wystąpiły
jeszcze niepodległość, demokracja liberalna i prawa człowieka.
Niestety zakres niniejszej publikacji nie pozwala na ich
przedstawienie.
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O psach i podatkach – historia i spółczesność
About dogs and taxes – history and the present time
Streszczenie:
Artykuł poświęcony został omówieniu specyficznej daniny
publicznej obowiązującej w polskim systemie podatkowym jaką był kiedyś
podatek, a dziś już opłata od posiadania psów. W publikacji przybliżono
zarys historyczny tego podatku na świecie i w Polsce, wskazano na istotny
moment przekształcenia przez ustawodawcę polskiego podatku od
posiadania psów w opłatę oraz w sposób kompleksowy omówiono
konstrukcję prawną opłaty zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Artykuł
powstał w oparciu o analizę aktów prawnych, dostępnej literatury
przedmiotu
oraz
przy
wykorzystaniu
orzecznictwa
sądów
administracyjnych.
Słowa kluczowe:
opłaty lokalne, opłata od posiadania psów, opodatkowanie psów, podatek od
psów
Abstract:
The article is about the specific public levy that existed in the Polish tax
system as a tax. Nowadays it is the fee for dog ownership. The publication
brings closer historical outline of this tax in the world and in Poland. It also
shows the importance of transformation the Polish tax on the posession
of dogs into the fee, and in a comprehensive way discusses the legal fee
in accordance with the regulations on taxes and local fees in the Act

– 24 –

Robert Kwaśniewski, Magdalena Jarczuk – O psach i podatkach...
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available literature and case law of administrative courts
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Wprowadzenie
,,But in this word nothing can be said to be certain, except death and
– tak w liście adresowanym do Jeana Baptiste’a Leroy, datowanym na
13 listopada 1789 roku, napisał amerykański filozof Benjamin Franklin.
W polskim tłumaczeniu cytat ten brzmi: ,,Na tym świecie pewne są tylko
śmierć i podatki”. Mimo upływu ponad 200 lat stwierdzenie tego uczonego
jest nadal aktualne i często parafrazowane w publikacjach dotyczących
podatków i prawa podatkowego. Podatki, które zaliczane są przez
ustawodawcę do danin publicznych2 stanowią nieodzowny element każdego
społeczeństwa. Także w Polsce już najwyższym akcie prawnym jakim jest
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku3
ustawodawca stanowi, że ,,każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów
publicznych i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych
w ustawie”.
W polskim systemie podatkowym, który nie oszukujmy się jest
bardzo rozbudowany, istnieje zadziwiająca i dość nietypowa danina
publiczna, jaką był podatek, a dziś już opłata od posiadania psów.
taxes” 1

1

Oryginalny tekst listu amerykańskiego filozofa i uczonego Benjamina Franklina
do
Jeana
Baptiste’a
Leroy:
https://archive.org/stream/writingsofbenjam10franuoft/writingsofbenjam10franuo
ft_djvu.txt.
2
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) do danin
publicznych zalicza się: „podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw
państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków
państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia
na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy
celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika
z odrębnych ustaw”.
3
Dz. U. 1997 r., Nr 78 poz. 483 z późn. zm., uchwalona przez Zgromadzenie
Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.
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Opodatkowanie tylko psów, a nie np. kotów czy świnek morskich wzbudza
wiele kontrowersji wśród społeczeństwa zarówno teraz, jak i w przeszłości,
z chwilą jego zapoczątkowania i wprowadzenia. W artykule przybliżony
zostanie zarys historyczny tego podatku na świecie i w Polsce, wskazany
zostanie moment przeobrażenia przez ustawodawcę polskiego podatku od
posiadania psów w opłatę oraz kompleksowo omówiona zostanie
konstrukcja prawna obecnie obowiązującej daniny publicznej od posiadania
psów, zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych4.

Rys historyczny podatku od posiadania psów
Prawodawca demokratycznego państwa zobowiązany jest do daleko
idącej rozwagi przy wprowadzaniu nowych obciążeń finansowych, w tym
podatków i innych danin publicznych. Wiadomym jest, że władza publiczna
nie jest w stanie spełniać swoich konstytucyjnych i ustawowych celów bez
przymusowo pobranych i zgromadzonych środków finansowych. Podatki
spełniające przede wszystkim funkcję fiskalną zapewniają dochód dla
państwa, którego intencją jest kompleksowa realizacja zadań publicznych.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatków na przestrzeni wieków
dynamicznie się zmienia i rozszerza. Jest to wynikiem ciągłego pojawiania
się nowych form prawnych w obrocie gospodarczym oraz dążenia
ustawodawcy do powszechnego opodatkowania we wszystkich sferach,
w których osiągany jest dochód lub posiadany jest określony majątek. Także
rozwój społeczny niesie za sobą nieustannie rosnące potrzeby zbiorowe, co
wpływa na zwiększenie wydatków publicznych, czego następstwem jest
konieczność pozyskiwania nowych państwowych źródeł dochodów, a to
dokonuje się poprzez wprowadzenie do systemu podatkowego nieznanych
dotychczas danin publicznych5.
Dość nietypową i zadziwiającą daniną publiczną obowiązującą
w polskim systemie podatkowym jest podatek, a dziś już opłata od
posiadania psów, która obecnie została uregulowana w ustawie z dnia

4

Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm., dalej również jako
„ustawa”.
5
A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Wojskowa Drukarnia w Łodzi, Warszawa 2011, s. 11.
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12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Historia tego
szczególnego podatku sięga jednak kilku wieków wstecz.
W średniowiecznej Europie zasadniczym dowodem na istnienie
opodatkowania psów były świadczenia ciążące na osobach, które posiadały
owe stworzenie. Jak wiadomo niegdyś szlachecki pies znajdował się na
znacznie wyższym szczeblu w hierarchii społeczeństwa feudalnego niż
poddany czy służący. Fundamentalną różnicą między nimi był fakt,
iż poddany bądź służący przysługiwali panu z mocy samego boskiego prawa.
Natomiast fakt posiadania psa wiązał się przede wszystkim z wydatkami,
wpierw z wydatkami poniesionymi na jego zakup, a potem na utrzymanie.
Posiadanie psa było kosztowe, a co za tym idzie nie każdy mógł sobie na to
pozwolić. Z czasem utrwalone zostało charakterystyczne powiedzenie „zejść
na psy”, które pojmowane było jako zrujnowanie osobistej gospodarki
poprzez przesadne wydatki na swoje czworonogi 6.
Podatek od trzymania psa (termin używany w prawodawstwie
niemieckojęzycznym, anglosaskim i frankofońskim) był pomysłem Anglików
powstałym już w drugiej połowie XVIII wieku. Posiadanie psa w Anglii
przyjęto jako przejaw luksusu, ponieważ powszechnie wiadomo było jakie
wiążą się z tym koszty, a użyteczność tych zwierząt była znikoma. Na luksus
w przedstawionej formie decydowali się jedynie ci, których było stać na
uiszczanie na rzecz państwa daniny publicznej z tym związanej. Kolejną
przesłanką, która spowodowała opodatkowanie czworonogów, była próba
zmniejszenia ilości zwierząt w miastach ze względów społecznych
i sanitarnych. Wprowadzenie podatku miało zniechęć społeczeństwo
do trzymania psów przede wszystkim na terenie większych miast 7.
28 październik 1810 roku cesarz Fryderyk Wilhelm III podpisując
edykt o podatku od nowej konsumpcji i luksusu (Edikt über die neuen
Consumptions und Luxus-Steuern) wprowadził podatek od posiadania psów,
który zaczął obowiązywać po raz pierwszy w Prusach, a tym samym na
polskich ziemiach zachodnich. Początkowo społeczeństwo bez żadnych
sprzeciwów zaakceptowało nową daninę publiczną. Najlepiej potwierdzają
to słowa: „podatki należy płacić tak chętnie, jakby się dawało ukochanej
prezent” („Man soll dem Staat die Steuern zahlen, wie Man ener Geliebten
6

C. Kosikowski, J. Matuszewski, Opodatkowanie posiadania psów czyli płacz ze
śmiechu wokół buty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 157.
7
Ibidem. s. 158
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Geschenke darbringt”). Podatki w tym czasie miały na celu ratowanie
i naprawę państwa po katastrofie napoleońskiej, a więc wprowadzenie
nowej daniny nie budziło żadnych zastrzeżeń wśród ludu. Podatek ten miał
charakter prewencyjny, gdyż jego głównym celem była ochrona państwa
przed panującą wścieklizną wśród włóczących się psów. W związku z tym
wprowadzono obowiązek rejestracji psów polegający na tym, że każde
zwierzę musiało mieć doczepiony do obroży blaszany znaczek z nadanym
mu numerem. Argumentem przychylającym się za opodatkowaniem psa była
kontrola ich liczebności, a następnie ochrona przed chorobami
przenoszonymi przez te zwierzęta. W praktyce podatek ten pełnił przede
wszystkim typową funkcję fiskalną8.
Opodatkowanie psów w tych czasach pełniło funkcję podatku od
luksusu oraz dotyczyło wyłącznie psów domowych. Głównym powodem
wprowadzenia tego podatku było założenie, że właściciel psa jest osobą na
tyle majętną i będzie w stanie zapłacić ciążący na nim podatek z tego tytułu 9.
Wprowadzenie takiej daniny publicznej miało na celu wzmocnić budżet
państwa, co bezsprzecznie pełniło istotną funkcję fiskalną. Należy zaznaczyć,
że w przepisach prawa podatkowego ustawodawca przewidział szereg
zwolnień dotyczących podatku od posiadania psów. Owe zwolnienia
w głównej mierze dotyczyły psów pasterskich, psów wykorzystywanych do
strzeżenia gospodarstw rolnych oraz psów chowanych dla celów wyłącznie
zawodowych. Użyteczność psa w mieście nie była zbyt duża, co za tym idzie
konieczność ich posiadania w głównej mierzę rodziła się z chęci
zaspokajania tylko i wyłącznie własnych potrzeb emocjonalnych. W zasadzie
pies w miastach stanowił maskotkę damy bądź zaspokajał zwykły snobizm
pana, który za wszelką cenę chciał pokazać swoją majętność 10.
Od schyłku XIX wieku opodatkowanie psów nabrało odmiennych
funkcji oraz charakteru. Mimo że podatek od posiadania psów nadal
uważany był jako podatek od luksusu, to świadczenie to stało się nie tyle
świadczeniem skarbowym, a miało charakter sanitarno–policyjny.
8

Ibidem, s. 159.
J. Politowicz, Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów [w:] Studenckie
Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 110.
10
C. Kosikowski, J. Matuszewski, Opodatkowanie posiadania psów… op.cit.,
s. 161.
9
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Wprowadzony w 1897 roku na teren całego imperium carskiego podatek
nabrał wyraźniejszego charakteru. Władza w stosunku do tego podatku
przewidziała dodatkową zasadę dobrowolności opodatkowania, która
została przyznana jedynie władzom samorządowym. W praktyce jednakże
możliwość ta była dość ograniczona poprzez nacisk ze strony administracji
rządowej, aby władze samorządowe wprowadzały sugerowany podatek na
swoim terenie, a nie rezygnowały z niego. Świetnym tego przykładem jest
miasto Łódź, gdzie tuż po wprowadzeniu nowych zasad postanowiono
skorzystać z możliwości niewdrażania podatku od posiadania psa. Niestety
nie dało się tego zrealizować, gdyż po intensywnych korespondencjach
z gubernatorem piotrkowskim miasto zobowiązane było ulec i podatek
wprowadzić. Władze miasta argumentując swoje stanowisko uznały koszt
wprowadzenia i dalszego realizowania spraw związanych z daniną publiczną
za zbyt wysoki, co w rezultacie prowadziłoby do przewyższania kosztów
funkcjonowania przedsięwzięcia nad uzyskiwanymi dochodami z tego
tytułu. Zaś wśród argumentów, które przedstawiły władze carskie figurował
fakt wcześniejszego istnienia podatku oraz pełnienie przez ten podatek
funkcji administracyjno-porządkowej, natomiast pozyskiwanie środków
finansowych nie było jego głównym celem 11.
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia
1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych12 gminne i miejski
rady narodowe wyposażone zostały, zgodnie z art. 18, w kompetencję
decydowania o wprowadzeniu bądź rezygnacji z podatku od posiadania
psów na terenie swojej gminy. Organy te miały prawo do rezygnacji z tego
podatku w każdym dogodnym momencie. Należy zaznaczyć, iż podatek był
wtedy daniną fakultatywną. Do kompetencji rad narodowych (miejskich lub
gminnych) należało zgodnie z tą ustawą określenie wysokości podatku,
wprowadzanie zwolnień podatkowych oraz ustalenie terminu płatności
i sposobu poboru podatku.
Podatek od posiadania psów przez długi okres czasu był podatkiem
fakultatywnym, a jego wysokość uzależniona była od ilości trzymanych
zwierząt. Należy wspomnieć, że ustawodawca w przepisach ww. ustawy
przewidział pewne wyłączenia z opodatkowania. Podatkiem od posiadania
psów nie obejmowano wówczas psów należących do personelu misji
11
12

Ibidem, s. 164.
Dz. U. z 1975 r., Nr 45, poz. 229 z późn. zm.
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dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych pod warunkiem
wzajemności, psów będących własnością kalek (niedołężnych, niewidomych
i głuchoniemych), które służyły im do pomocy w życiu codziennym oraz
psów utrzymywanych na terenie gmin w celu pilnowania gospodarstw
rolnych. Wyłącznie to przysługiwało tylko na jednego psa w gospodarstwie
rolnym, natomiast osoba będąc właścicielem drugiego i następnego
czworonoga była zobowiązana do ich opodatkowania, które odbywało się
zgodnie z obowiązującymi na ten czas przepisami prawa. Ostatnim
zwolnieniem dotyczącym omawianego podatku był czworonogi
utrzymywane wyłącznie w celu pilnowania stad pasterskich. Co więcej,
gminne i miejskie rady narodowe wprowadzając analizowaną daninę
publiczną zobowiązane były wprowadzić ulgę w wysokości co najmniej 50%
ustalonej stawki podatku z racji posiadania jednego psa przez rencistów,
emerytów oraz inwalidów, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo
domowe13.
Istotne zmiany w podatku od posiadania psów wprowadziła ustawa
z dnia 14 marca 1985 roku o podatkach i opłatach lokalnych14, która
fakultatywny podatek zastąpiła obligatoryjnym, co niosło ze sobą ogromną
falę krytyki wśród społeczeństwa. Zwracano między innymi uwagę na to, że
za obligatoryjnym charakterem tego podatku nie przemawiają żadne
względy fiskalne, gdyż wpływy z tego podatku są niewielkie. Wynikało to, nie
tylko z niewielkiej wysokości podatku, ale przed wszystkim z trudności
zorganizowania efektywnego poboru podatku15.
Ustawodawca w tym akcie prawnym wprost zilustrował podmiot, na
którym ciążył obowiązek podatkowy w zakresie tego podatku, stwierdzając,
że jest to osoba fizyczna posiadająca psa. Takiej regulacji nie zawierała
poprzednia ustawa podatkowa. Prawodawca całkowicie przekształcił
zwolnienia podatkowe wyłączając spod opodatkowania osoby, które

13

C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Wyd. 3 z aneksem,
Warszawa 1994, s. 189-191.
14
Dz. U. z 1985 r., Nr 12, poz. 849 z późn. zm.
15
K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych., [w:] T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski,
J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz,
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Gdańsk
2013, s. 479.
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posiadają psy, a jednocześnie są członkami personelu przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych
z nimi na podstawie umów, ustaw bądź zwyczajów międzynarodowych, jeśli
nie mają obywatelstwa polskiego oraz nie posiadają miejsca stałego pobytu
na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z tym że nadal
ustawodawca zaznacza fakt utrzymania warunku wzajemności. Istotnym
jest, że w art. 12 ust. 5 niniejszej ustawy prawodawca wprowadził przepis,
który stanowił, że wpływy z tytułu podatku od posiadania psów stanowiły
dochody funduszu miejskiego lub gminnego16
Niezwykle ważnym jest, że za powrotem obligatoryjnego podatku
od posiadania psów nie przemawiały względy fiskalne, gdyż dochody
z omawianej daniny publicznej był stosunkowo niewielkie 17. Niektórzy
autorzy uznawali ten podatek za „hańbiący cały system podatkowy,
a podawanie argumentów fiskalnych i pozafiskalnych mających uzasadnić
celowość tego podatku” całkowicie za żałosne18.
Zasadniczym powodem, przez który gminy nie chciały wprowadzać
podatku na swój teren, były problemy z efektywnym poborem należności
od podmiotów, na których faktycznie spoczywał obowiązek uiszczenia
odpowiedniej kwoty podatku z racji posiadania psa. Podatnicy nie zawsze
wywiązywali się z ciążącego na nich obowiązku podatkowego, zatem organy
podatkowe gminy zmuszone były do wprowadzenia kontroli, która
zwiększała koszty poboru podatku. Rodziło to stosunkowo wysokie wydatki
przy niskich dochodach i stało po prostu się dla gmin nieopłacalne. Przez lata
rodziły się wielorakie pomysły, przy zastosowaniu, których gmina
uniknęłaby wielu problemów związanych z poborem podatku od posiadania
psów, między innym powiązanie poboru daniny publicznej z wydawaniem
oznaczeń wszczepianych psom. Jednym z ciekawszych rozwiązań było
nałożenie obowiązku poboru podatku na weterynarzy, którzy szczepili psy,
a w przypadku terenów wiejskich obowiązek ten ciążyłby na sołtysach.
Istotnym jest, że niegdyś w niektórych gminach dokument świadczący
o zapłacie podatku od posiadania psów dawał możliwość do nieodpłatnego
szczepienia psów przeciw wściekliźnie, w czasie akcji szczepienia
16

C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe …op.cit., s. 190.
L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 102.
18
C. Kosikowski, E. Ruśkowski Finanse i prawo finansowe…op.cit,, s. 190.
17
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organizowanych przez daną gminę. Natomiast w takiej sytuacji danina
publiczna nazywana w przepisach prawa podatkiem nabierała cechę
odpłatności, która jest elementem opłaty19.
Kolejne zmiany w podatku od posiadania psów nastąpiły z dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego20 (ustawa obowiązywała w latach 1999-2003).
Ustawa ta wprowadziła do przepisów prawa kolejną możliwość zwolnień
w podatku od posiadania psów. Mianowie art. 57 ww. ustawie pozwalał
radom gmin w na wprowadzenie na swoim terenie zwolnienia wszystkich
mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów, a także umożliwiał
wprowadzenie innych zwolnień. Wątpliwości budziła jednak forma jaką
zastosował prawodawca w tym przepisie. Według utrwalonej linii
orzeczniczej Naczelnego Sądy Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego
wprowadzone
zwolnienie
winno
mieć
charakter
kategorialny.
Wprowadzenie do struktury podatku od posiadania psów zwolnienia
o charakterze ogólnym zaburzało rozumienie pojęcia zwolnienia
podatkowego21.
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych
innych ustaw22 ponownie wprowadzono obligatoryjności podatku od
posiadania psów. Ustawodawca uchylił także artykuł dotyczący zwolnień
podmiotowych z daniny publicznej dotyczący wszystkich mieszkańców
gminy.

Kiedyś podatek dziś opłata od posiadania psów
Przełomowym momentem w historii podatku od posiadania psów
było jego zniesienie z dniem 1 stycznia 2008 roku. Dokonano tego na
podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw23. Ważnym jest,
19

K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych… op.cit., s. 479-480.
20
Dz. U. z 1998r., Nr 150, poz. 983 z późn. zm.
21
K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych… op. cit., s. 480.
22
Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1683.
23
Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1828.
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że funkcjonowanie podatku od posiadania psów było w tych czasach
masowo krytykowane przez obywateli oraz samorządy gmin. Podatnicy
często na przedmiot opodatkowanie reagowali śmiechem, który
spowodowany był niedowierzaniem, że opodatkowaniu podlega posiadanie
psów. Zasadniczym argumentem, który nieustannie podnoszono był fakt, że
wpływy w omawianej daniny publicznej były marginalne. Sugerowane
rozwiązania z zewnątrz całkowitego usunięcia opodatkowania psów bądź
wprowadzenie fakultatywnego charakteru daniny publicznej stały się dla
ustawodawcy przewodnie. Kwestie niezadowolenia społecznego widniało na
tak wysokim poziomie, że konieczność zmian w tej dziedzinie była
niezbędna24.
Istotnym jest, że ustawodawca nie zrezygnował całkowicie
z omawianej daniny publicznej, natomiast przekształcił ją w opłatę
o charakterze fakultatywnym, która uregulowana została w art. 18a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Charakterystycznym dla opłaty jest stwierdzenie, że to danina publiczna,
która posiada wszystkie cechy podatku (tj. ogólny i przymusowy charakter,
bezzwrotność, jednostronność ustalania, przewłaszczenie, forma pieniężna)
oprócz jednej, którą jest nieodpłatności. Opłata charakteryzuje się cechą
odpłatności25. Zaskakujące jest jednak, że współcześnie stosowana danina
publiczna posiada wszystkie cechy podatku, co przede wszystkim ukazane
jest w braku charakteru odpłatności, natomiast ewidentnie cechuję ją
nieodpłatność26. Analiza katalogu opłat lokalnych zawartych w ustawie
pozwala na zasadne stwierdzenie, że niektóre świadczenia posiadają
wszystkie cechy podatku, a najlepszym tego przykładem jest opłata
od posiadania psów, która do niedawna widniała jako podatek. Na myśl
nasuwa się wtedy pytanie: dlaczego prawodawca świadczenia te postanowił
nazywać opłatami, gdy w istocie rzeczy są podatkami i wszystkie cechy
podatków spełniają27?
24

J. Politowicz, Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów … op.cit.,
s. 111.
25
B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOiK Dom
Organizatora, Toruń 2008, s. 29.
26
K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych… op.cit., s. 480.
27
L. Etel, R. Dowgier, Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Naukowa Rada
Wydawnicza Temida 2, Białystok 2013, s. 96.
– 33 –

Rozprawy Humanistyczne

XVII (2)/2016

Konstrukcja prawna obecnie obowiązującej
opłaty od posiadania psów
Zgodnie z umocowaniem zawartym w art. 18a ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych rada gminy może wdrożyć na terenie swojej gminy opłatę
od posiadania psów. W ten sposób, z dniem 1 stycznia 2008 roku, katalog
opłat lokalnych został poszerzony o dodatkową fakultatywną daninę
publiczną, która może – lecz nie musi – być wprowadzona w formie
stosownej uchwały28. Ustawodawca w tym przepisie wyraźnie wskazuje,
że podmiotem na którym ciąży obowiązek podatkowy z tytułu opłaty
od posiadania psów jest osoba fizyczna posiadająca minimum jednego psa.
Natomiast w sytuacji, gdy pies jest własnością osoby prawnej lub jednostki
organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej to obowiązek, ten nie
powstanie29. Warto zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 2002 roku 30, zgodnie z którym
w sytuacji „kiedy pies stanowi majątek spółki cywilnej, wspólnik tej spółki
pozbawiony jest nad nim takiego władztwa, które uzasadniałoby jego
obowiązek podatkowy”. Istotnym jest, że przetoczony wyrok zapadł na
podstawie nieobowiązujących już przepisów prawa, natomiast zachował
swoją aktualność w literaturze przedmiotu. Zaznaczyć należy, że spółka nie
mając podmiotowości prawnej nie może być właścicielem psa, co
w rezultacie sprowadza się do faktu, że posiadaczami są jej wspólnicy, którzy
powinni być podatnikami. W takim przypadku niewiadomo również czy
odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe ciąży solidarnie na
wszystkich wspólnikach, czy też może być rozbite na poszczególne jednostki.
Ze względu na pewnego rodzaju ułomność regulacji uznaję się, że opłata ta
nie może być nałożona na wspólników spółki, a tym bardziej na samą
spółkę31.
28

D. Michta, L. Pankrac, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Orzecznictwo,
Warszawa 2015, s. 118.
29
K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych… op.cit., s. 481.
30
Sygn. III SA 3153/01, CBOSA.
31
K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych… op.cit., s. 481.
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Opłatą od posiadania psów obciążone są tylko osoby fizyczne,
u których zwierzę faktycznie przebywa, a nie osoby, które tymczasowo
sprawuję nad nim opiekę. Zatem pożyczenie psa czy też czasowa opieka nad
zwierzęciem nie będzie stanowić podstaw do ubiegania się o należności
podatkowe. Niezależnie od tego, czy pies znajduje się na posesji
prawowitych właścicieli czy w mieszkaniu chwilowego opiekuna obowiązek
podatkowy spoczywa na faktycznym właścicielu32.
Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa na terenie danej
gminy. Natomiast problem rodzi się w sytuacji, gdy osoba fizyczna odda go
w posiadanie zależne, które uregulowane jest w art. 336 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny33. Ustawodawca wyróżnia:
1) posiadanie samoistne – posiadaczem rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada
jak właściciel (posiadacz samoistny),
2) posiadanie zależne – posiadaczem rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada
jak najemca, dzierżawca, użytkownik, zastawnik lub mający inne prawo,
z którym wiąże się władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).
W związku z tym, że zgodnie z art. 337 Kodeksu cywilnego posiadacz
samoistny nie traci posiadania w sytuacji, gdy odda drugiemu rzecz
w posiadanie zależne, nie jest jasne na kim ciąży obowiązek podatkowy
w zakresie opłaty od posiadania psów. W zaistniałej sytuacji zauważane są tu
dwa podmioty, które teoretycznie mogłyby być podatnikami.
Następna komplikacja powstaje w sytuacji, gdy pies jest we
władaniu kilku osób np. członków rodziny. W przepisach prawa nie jest
jasno powiedziane komu przypisać obowiązek podatkowy w zaistniałych
okolicznościach. Jedynym praktycznym rozwiązaniem, które pozwala na
rozwiązanie problemu jest działanie na zasadzie analogii przepisów
art. 3 ust. 3 i 4 ustawy, które dotyczą podatku od nieruchomości. Regulacje te
dotyczą zasad odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe.
Jednakże zastosowanie takiego rozwiązania jest dość ryzykowne. Istotnym
jest, że wnioskowaniem z analogii w materialnym prawie podatkowym
należy posługiwać się z wielką ostrożnością. W sytuacjach, gdy korzystanie
z tej zasady mogłoby prowadzić do zwiększenia zakresu obowiązków
podatkowych, niezbędne jest jej wykluczenie. Wartym podkreślenia jest fakt,
32

J. Politowicz, Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów …op.cit.,
s. 112.
33
Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.
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że orzecznictwo dotyczącym opłaty od posiadania psów bazuje na
przepisach prawa cywilnego34.
Stawka podatkowa to instrument, który służy do określenia kwoty
należności podatkowej w stosunku do podstawy opodatkowania 35.
Samorządowe organy stanowiące gminy decydują o wysokości opłat
lokalnych stosując ograniczenia przyjęte przez ustawodawcę. Zgodnie z art.
19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy zobowiązana
jest do określenia wysokość opłat z zachowaniem pewnych granic. Istotnym
jest, że rady gmin podejmując uchwałę w sprawie określanie stawek nie
mogą przekraczać górnych granic określonych w ustawie. Natomiast,
zgodnie z art. 20 ustawy, w przypadku nieuchwalenia przez radę gminy
stawek opłat lokalnych stosuje się stawki, które obowiązywały w roku
poprzedzającym rok podatkowy. Ustawodawca początkowo przyjął
w stosunku do opłaty od posiadania psów stawkę, która nie może
przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa, jednakże trzeba zaznaczyć, że co
roku obowiązująca stawka ulega zmianie.
Zgodnie z art. 20 ustawy górne granice stawek obowiązujące
w danym roku podatkowym ulegają corocznej zmianie w stosunku do
następnego roku podatkowego. Ustawodawca w zakresie określania opłat
lokalnych określił wyłącznie górne granice stawek, natomiast w pozostałym
obszarze pozwala na samodzielne działania gminy. Dodatkowo ustawa
zawiera wskaźnik, który okazał się niezbędny do waloryzacji górnych
kwotowych stawek dotyczących opłat. Mowa jest o wskaźniku cen towarów
i usług konsumpcyjnych w pierwszym okresie półrocza roku, w którym
stawki te ulegają zmianie, w porównaniu do analogicznego przedziału
czasowego roku poprzedniego. Tymczasem wskaźnik ten wyznacza się na
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który jest
ogłaszany w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Limity stawek
kwotowych ogłaszane są przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych w formie obwieszczenia, a następnie informacje
te zamieszczane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
34

K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych… op.cit., s. 481.
35
C. Kosikowski, J. Matuszewski, Opodatkowanie posiadania psów… op.cit.,
s. 234.
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„Monitor Polski”. Jak kształtowały się maksymalne stawki opłaty od
posiadania psów przedstawia następująca tabela:
Tabela 1. Maksymalne stawki opłaty od posiadania psów w latach
2008-2016.
lp.

Rok

Stawka opłaty w złotych

1.

2008

100

2.

2009

104,2036

3.

2010

107,8537

4.

2011

110,6638

5.

2012

115,3139

6.

2013

119,9340

7.

2014

121,0141

36

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. M.P. 2008 nr 59
poz. 531.
37
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. M.P. 2009 nr 52
poz. 742.
38
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. M.P. 2010 nr 55
poz. 755.
39
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. M.P.
2011 nr 95 poz. 961.
40
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. M.P. 2012 poz.
587.
41
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. M.P. 2013 poz.
724.
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8.

2015

121,5042

9.

2016

120,0543

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obwieszczeń ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.

Początkową stawkę opłaty od posiadania psów prawodawca określił
w ustawie z dnia 7 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Z dniem wejścia
w życie opłaty od posiadania psów roczna stawka omawianej daniny
publicznej nie mogła przekraczać 100 zł od jednego psa. Następnie od 2008
roku maksymalna wysokość opłaty od posiadania psów nieustannie rosła,
a dopiero w roku bieżącym została nieco obniżona (dokładnie o 1,45 zł)
i obecnie utrzymuje się na poziomie 120,05 zł.
Szczegóły dotyczące zasady poboru oraz terminy płatności opłaty od
posiadania psów powinna zawierać uchwała, którą zobowiązana jest podjąć
rada gminy. Wobec tego, że ustawa milczy w tej materii, słuszne jest, aby
samorządowe organy stanowiące gminy skrupulatnie określiły zasady
dotyczące poboru omawianej daniny publicznej i terminów jej zapłaty.
Głównym tego celem jest uniknięcie ewentualnych luk oraz wątpliwości
w przyszłym stosowaniu uchwały. Istotnym jest, że obowiązek uiszczenia
płatności związanych z omawianą opłatą powstaje z mocy prawa, zatem
należność winna być uregulowana bez wezwania obowiązanego do jej
zapłaty przez organ podatkowy. Nie występuje tu żadna decyzja wymiarowa.
Zasadą jest, że to właśnie na podatniku ciąży obowiązek zapłaty wskazanej
opłaty i to bez wcześniejszego zawiadamiania o tej powinność przez
odpowiednie instytucje państwowe. Ponadto opłata od posiadania psów jest
daniną roczną, toteż powinna być pobierana raz w roku od jednego psa 44.

42

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. M.P. 2014 poz.
718.
43
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. M.P. 2015 poz.
735.
44
A. Ciąglewicz-Miśta, N. Ciąglewicz, A. Talik, Podatki i opłaty lokalne.
Komentarz. Projekty uchwał. Orzecznictwo, C.H.BECK, Warszawa 2011, s. 69.
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Ze względu na fakt, że obowiązek podatkowy zapłaty daniny
publicznej, który ciąży na konkretnej osobie może ustać w trakcie trwania
roku podatkowego, za logiczne uważa się przyjęcie zasady proporcjonalność
zmniejszenia opłaty. Oczywistym jest, że zachodzi to w sytuacji utraty psa 45.
Analogicznie przyjmując nabycie psa w trakcie roku podatkowego
skutkować może współmiernym pomniejszeniem opłaty do okresu,
w którym zwierzę faktycznie się pojawiło. Należy zaznaczyć,
że przedstawione rozwiązanie nie jest obligatoryjne, natomiast rada gminy
ma pełne prawo do jego wykorzystania 46.
Jak stanowi art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
rada gminy w odniesieniu do opłat objętych ustawą ma prawo do:
1) zarządzania poboru daniny publicznej w drodze inkasa,
2) wskazania wybranych inkasentów,
3) do określenia wysokość wynagrodzenia inkasentów.
Jak trafnie uznał Naczelny Sąd Administracyjnym w wyroku z dnia
21 września 2007 roku47 „status inkasenta zobowiązanego do poboru
podatków i opłat stanowiących dochód budżetu jednostek samorządu
terytorialnego powinien wynikać wprost z aktu prawa miejscowego, jakim
jest stosowna uchwała rady gminy wydanej na podstawie upoważnienia
ustawowego”. Zarządzenia poboru omawianej daniny publicznej w drodze
inkasa nie jest równoznaczne z określeniem wynagrodzenie za inkaso
w sytuacji, gdy w uchwale rady gminy nie ma stosownej wzmianki na ten
temat48. Potwierdzeniem powyższych słów jest orzeczenie Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 lipca 2009 roku49, w którym
czytamy, że „brzmienie art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
nie przewiduje obligatoryjności ustalenia wynagrodzenia inkasenta w
sytuacji gdy zarządzono pobór opłat lokalnych w drodze inkasa”.
Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że „zgodnie
z powyższym uregulowaniem rada gminy może ustalać wynagrodzenie dla
45

D. Michta, L. Pankrac, Podatki i opłaty lokalne…op.cit., s. 119.
A. Ciąglewicz-Miśta, N. Ciąglewicz, A. Talik, Podatki i opłaty lokalne.
Komentarz …op.cit., s. 70.
47
Sygn. II FSK 1008/06, CBOSA.
48
P. Borszowski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz,
LexisNexis, Warszawa 2011, s. 249.
49
Sygn. I SA/Op 277/09, CBOSA.
46
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płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody,
odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa. Brzmienie
powyższego zapisu nie budzi zatem żadnych wątpliwości, że skoro rada
gminy może ustalać wynagrodzenie inkasentów, to mamy do czynienia
z uprawnieniem fakultatywnym, a nie o charakterze obligatoryjnym”.
Ustawodawca wprowadzając przepis art. 19 ustawy pozwala
gminom na samodzielność w zakresie ustalaniu zasad poboru i terminów
płatności opłaty od posiadania psów. Z uwagi na swobodę jaką daje
ustawodawca gminie istnieje pewna dowolność w ustalaniu zasad poboru
i terminów płatności opłaty od posiadania psów50.
Ustawodawca w podatkach i opłatach lokalnych przewiduje cały
szereg zwolnień o zróżnicowanym charakterze, które dotyczącą wielu danin
publicznych. W głównej mierze są to zwolnienia ze względów społecznych,
ale także o naturze gospodarczej oraz wspierające ekologię. Obok
obligatoryjnych zwolnień przyjętych przez prawodawcę rada gminy posiada
prawo do poszerzenia katalogu, który został zawarty w ustawie z tym,
że nowe zwolnienia mogą mieć charakter wyłącznie przedmiotowy.
W praktyce występują liczne problemy z formułowaniem poprawnych
przepisów, dlatego też zasadne jest sprecyzowanie zwolnień
przedmiotowych w tym zakresie. Zasadniczą różnicą między zwolnieniami
jest fakt, że zwolnienia o charakterze przedmiotowym występują w sytuacji,
gdy regulacja prawna nie opisuje wprost podmiotu objętego zwolnieniem,
lecz posiłkuje się kryterium wybranych cech przedmiotu opłaty. Krótko
mówiąc, zwolnienia się z przedmiotu danej opłaty pewną kategorię zdarzeń
faktycznych i prawnych. Natomiast zwolnienia natury podmiotowej polegają
na wykluczeniu pewnej grupy podmiotów spośród ogółu podatników 51.
Wyłączenia dotyczące opłaty od posiadania psów, jakie oferuje mam
prawodawca, prezentowane są w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Zatem obligatoryjnym zwolnieniem z uiszczania opłaty
podlegają:

50

R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon podatków i opłat
lokalnych: 517 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa
2010, s. 532.
51
A. Ciąglewicz-Miśta, N. Ciąglewicz, A. Talik, Podatki i opłaty lokalne.
Komentarz … op.cit, s. 70.
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1) członkowie
personelu
przedstawicielstw
dyplomatycznych,
urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi
na podstawie ustaw, umów, bądź zwyczajów międzynarodowych,
jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem
wzajemności. Omawiany przepis jest konsekwencją prawną
międzynarodowych regulacji52.
2) osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych53, a wyłączenie dotyczy posiadania tylko
jednego psa. Przy czym, za taką osobę uważa się człowieka
z naruszoną sprawnością organizmu, bądź niezdolnego do pracy
albo zdolnego jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającego stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób
w nawiązaniu z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
3) osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego.
Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą są to osoby, których
niepełnosprawność
została
potwierdzona,
z
którymś
z odpowiednich orzeczeń:
a) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech
stopni niepełnosprawności,
b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
c) niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
W tym przypadku ustawodawca postanawia wyłączyć spod
opodatkowania psa kwalifikowanego. Pod pojęciem psa asystującego należy
pojmować psa właściwie wyszkolonego oraz specjalnie oznaczonego, który
może być przewodnikiem osoby niewidomej, niedowidzącej, a także psa
asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który pomaga w życiu
społecznym54.

52

P. Borszowski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz …op.cit.,
s. 243.
53
Tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.
54
P. Borszowski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz …op.cit.,
s. 245-246.
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1) osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe, ale tylko z tytułu posiadania jednego psa.
W tym przypadku prawodawca przyjął dwa kryteria, tj. wiek oraz
fakt samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. W
związku z tym, że nie zostało określone pojęcie samodzielnego
prowadzenia
gospodarstwa
domowego,
niezbędna
jest
każdorazowa weryfikacja wszelkich indywidualnych przypadków.
Koniecznością
jest
uwzględnienie
faktu
samodzielnego
zamieszkania oraz sposobu wykonywania czynności związanych
prowadzeniem domostwa. Natomiast problem może zaistnieć
w sytuacji, gdy osoby trzecie pomagają w utrzymaniu gospodarstwa
domowego, ale razem nie zamieszkują55.
2) podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu
posiadania nie więcej niż dwóch psów. W tej regulacji istotne jest
czy dany podmiot mieści się w definicji podatnika w ustawie z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 56.

Podsumowanie
Obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku opłata od posiadania psów
ma charakter fakultatywny, a o jej wprowadzeniu decyduje rada gminy
w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Organ stanowiący
gminy podejmując decyzję o wprowadzeniu omawianej daniny publicznej na
swój teren musi uprzednio zweryfikować jej opłacalność ze względów
finansowych uwzględniając przy tym cele pozafiskalne57.
W praktyce opłaty lokalne, w tym opłata od posiadania psów,
stanowią niski dochód publiczny, dlatego też gminy decydując się na
wprowadzenie tej opłaty biorą pod uwagę funkcje administracyjnoporządkowe, a pozyskiwanie środków finansowych staje się dla nich sprawą
drugorzędną58. Jednakże nie powinno być tak, że fiskalna funkcja danin

55

Ibidem, s. 246.
Tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 617.
57
R. Dowgier, Podatki i opłaty lokalne: 601 pytań i odpowiedzi, LEX a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2012, s. 659.
58
C. Kosikowski, J. Matuszewski, Opodatkowanie posiadania psów… op.cit., s.
164.
56
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publicznych jest całkowicie zapomniana, gdyż to właśnie ona jest
fundamentem ich istnienia i funkcjonowania. W sytuacji, gdy całkowicie
zabraknie wskazanej funkcji, opłatę należy jak najszybciej usunąć
z lokalnego prawa podatkowego, aby nie rodziła zbytecznych kosztów.
Rozpatrując fiskalną funkcję daniny publicznej występującej w przepisach
prawa podatkowego trzeba mieć na względzie koszty poboru, pewność
i gwarancję jej wpływu, a przede wszystkim szerokorozumianą efektywność.
Należy przyjąć, że organ gminy, który zobowiązany jest do stanowienia
lokalnego prawa podatkowego powinien uwzględnić związek między
korzyścią płynącą z wprowadzenia opłaty (tj. osiągniętymi przychodami)
a poniesionymi nakładami, które stanowią koszty jej uzyskania. Na
podstawie wskazanej relacji organ gminy powinien zdecydować czy opłata ta
będzie przynosić fiskalne i pozafiskalne korzyści, czy też będzie zbędnym
finansowym obciążeniem budżetu samorządu 59.
Opłata od posiadania psów co i rusz spotyka się z falą krytyki,
zarówno ze strony społeczeństwa jak i samorządów, które podejmując
stosowną uchwałę stają się zobowiązane do jej egzekwowania. Kluczowym
problemem okazują się trudności z jej poborem, co w rezultacie prowadzi do
rezygnacji gmin z daniny publicznej, która staje się po prostu nieefektywna.
Kiedy to w 2008 roku ustawodawca przekształcił podatek od posiadania
psów w opłatę i tym samym nadał daninie fakultatywny charakter wiele
polskich miast zdecydowało się na niewprowadzenie opłaty, a gminy które
początkowo podjęły próby jej egzekwowania stopniowo rezygnują z jej
funkcjonowania. Przykładem jest miasto Toruń, które w 2013 roku
zrezygnowało z poboru opłaty od posiadania psów, gdyż koszty związane
z prowadzeniem postępowań podatkowych i windykacyjno-egzekucyjnych
przerosły wpływy z tej opłaty60. Z tego względu ustawodawca powinien się
zastanowić, czy funkcjonowanie takiej opłaty od posiadania psów
w obecnym systemie prawnym jest naprawdę konieczne, czy samorządy
gminne mogą sobie poradzić z wydatkami bez jej wprowadzania, a potem
egzekwowania?

59

J. Politowicz, Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów …op.cit.,
s. 117-118.
60
Ibidem, s. 122.
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Tymczasowy zarząd administracyjny
w staropolskich bezkrólewiach w świetle
uchwał sejmów konwokacyjnych z lat 16321733
Temporary administration authorities in old-polish interregnums
in the light of provisions, enacted by so-called Convocational Diets
1632-1733
Streszczenie:
Prezentowany artykuł poświęcony jest władzy administracyjnej
w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w czasie bezkrólewi. Rozważania autora
ogniskują się szczególnie wokół przepisów prawnych uchwalanych
na pierwszym zwoływanym w każdym bezkrólewiu sejmie walnym –
konowkacji. Regulacje te są szczególnie istotne z uwagi na fakt, że zawierały
kompleksowe podejście do problemu tymczasowego zarządu państwem
w bezkrólewiu.
Po pierwsze uchwały konwokacji ustanawiały władzę i kompetencje
tymczasowego zwierzchnika rządu centralnego – prymasa i arcybiskupa
gnieźnieńskiego, który częściowo uzyskiwał królewskie prawa i obowiązki
w najistotniejszych sferach administracji państwowej. Jako tymczasowa
głowa
państwa,
kierował
państwową
dyplomacją,
obejmował
zwierzchnictwo nad armią, jak również nad budżetem i zbieraniem
podatków, to także on odgrywał kluczową rolę w organizacji życia
parlamentarnego i w końcu przygotowania elekcji królewskiej. Arcybiskup
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musiał być wspomagany i jednocześnie kontrolowany przez grupę
senatorów, a także, wbrew staropolskiej tradycji politycznej, także przez
posłów wybieranych przez niższą izbę sejmu.
Po drugie, uchwały konwokacji potwierdzały kompetencje głównych
urzędników centralnych, niekiedy decydowały o ich modyfikacji
(poszerzeniu lub zawężeniu), a w innych nawet o ich uchyleniu. Na szczeblu
centralnym, regulacje ustalały tymczasowy status marszałków (głównych
urzędników policyjnych), podskarbich (zwierzchników administracji
skarbowej) oraz hetmanów (głównych dowódców armii).
Po trzecie konwokacja ustanawiała grupę zupełnie nowych tymczasowych
organów administracyjnych w formie specjalnych deputacji sejmowych.
Sejm mianował do nich kilku lub więcej deputatów z senatu i izby poselskiej,
którzy powinni byli reprezentować trzy prowincje – Wielkopolskę,
Małopolskę i Litwę. Zakres zadań wyznaczanych deputacjom ogniskował się
na kontroli i nadzorze, szczególnie nad zarządem dobrami królewskimi oraz
przedsiębiorstwami należącymi do państwa (zwłaszcza kopalniami soli).
Bezkrólewia były postrzegane jako sposobność do zweryfikowania
dochodów skarbu monarszego. Wydaje się zupełnie oczywiste, że kontrola
tych dochodów była znacznie trudniejsza do realizacji w okresie panowania
króla, kiedy mógł on blokować próby ingerowania w swoja niezależność.
Słowa kluczowe:
Rzeczpospolita Obojga Narodów, bezkrólewia, sejmy konwokacyjne,
administracja publiczna
Abstract:
Presented article is devoted to administration authorities in the
Polish-Lithuanian Commonwealth during interregnums (periods between
death of the king and a coronation of another one). The author is focused
especially on legal provisions, enacted by the General Diets, which used to
take place at the beginning of every single interregnum (so-called ‘the
convocation’ or ‘the Convocational Diet’). Those regulations are
so important, because of comprehensive approach to an issue of a temporary
government.
Firstly, resolutions enacted by the Convocational Diets gave the
power to a temporary leader of the central government – the archbishop of
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Gniezno. He partially gained the king’s rights and duties in the most crucial
areas of the state administration. As a temporary head of a state, most of all,
he run the state diplomacy. Moreover, he obtained supremacy over an army,
as well as over the state budget and tax collection. He also played the main
role in organising of parliamentary life, and finally in preparations of the
elections of new kings. Archbishop needed to be supported, and equally
controlled by the group of senators and, against the old-polish political
tradition, also nobles deputies, nominated by the lower house of parliament.
Secondly, resolutions enacted by the Convocations confirmed status
of the main state officers. Sometimes, Diets decided to modify competences
of those officers (by extending or limiting) or, in some situations, even
to derogate them. On the central level, the provisions set a new temporary
position of marshals (main superiors of police forces), under-treasurers
(superiors of tax administration) and so-called ‘hetmans’ (main commanders
of the army).
Thirdly, the convocations used to establish a group of the new
temporary administrative institutions – Special Committees. The General
Diets nominated several or more senators and nobles deputies (they should
have represented all of three provinces – Great Poland, Little Poland and
Lithuania). The scope of tasks of those committees was concentrated on state
control and supervision, mostly on a management of king’s domain, and
companies or devices, which belonged to the government (specially the salt
mines). Interregnums were seen as an opportunity to check the incomes
of king’s treasure. It seems to be obvious, that a complex control of those
incomes was clearly much more difficult to accomplish, when king was alive
and might interrupt any attempt to interference with his sphere
of independence.
Keywords:
Polish-Lithuanian Commonwealth, interregnums, Convocational Diets, public
administration

Wprowadzenie
Słynny osiemnastowieczny polski prawnik i publicysta
polityczny – Franciszek Salezy Jezierski określał staropolskie
bezkrólewia mianem „prawnych” (tj. takich w czasie których organy
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państwa posiadały uprawnienia do stanowienia prawa oraz „władzę
wykonawczą”), w odróżnieniu od „faktycznych”, (funkcjonujących bez
wyczerpujących regulacji prawnych i stanowiących jedynie okresy
przejściowe między jednym panowaniem a drugim)1. Nie ulega
najmniejszej wątpliwości, ze bezkrólewia po 1572 r., zwłaszcza od
r. 1632 były okresami, w których aparat państwowy Rzeczypospolitej
Obojga Narodów funkcjonował w pełni operatywnie, stanowiąc akty
prawne, a przede wszystkim realizując podstawowe zadania
administracyjne, związane m.in. z: prowadzeniem dyplomacji,
zapewnianiem porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, poborem
podatków, zarządem dobrami państwowymi, czy kontrolą organów
państwa (zarówno w odniesieniu do bieżącego okresu interregnum,
jak również poprzedniego panowania).
Niewątpliwie przebieg staropolskich bezkrólewi możemy
podzielić na dwa etapy:
1) między ogłoszeniem uniwersałem prymasa śmierci króla,
a sejmem konwokacyjnym;
2) od sejmu konwokacyjnego do elekcji nowego monarchy.
Pierwszy charakteryzował się tym, że państwo funkcjonowało
na podstawie głównie norm prawa zwyczajowego, a organizacja
państwa kształtowała się spontanicznie, albo w oparciu o istniejąca już
strukturę organizacyjną, albo przez porządek ustalany oddolnie
szlacheckimi konfederacjami. Drugi natomiast, stanowiący właściwy
przedmiot niniejszego szkicu opierał się o normy stanowione
na sejmach konwokacyjnych, zamieszczane w uchwałach tych sejmów,
zwanych aktami konfederacji generalnych.
1

F.S. Jezierski, O bez-królewiach w Polszcze y wybieraniu królów począwszy
od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do Naszych czasów. Dzieło
w teraźnieyszych okolicznościach do wiadomości przydane, Warszawa 1790,
passim. Por. także moje uwagi – T. Kucharski, Uchwała o egzorbitancjach
z sejmu elekcyjnego 1669 roku. Przyczynek do badań nad uprawnieniami
prawodawczymi staropolskiego parlamentu w okresach bezkrólewi [w:] A Ziober
(red.), Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej. Procedura – przebieg –
publicystyka, Wrocław 2014, s. 67-69.
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Uchwały sejmów konwokacyjnych regulowały trzy zasadnicze
kwestie związane z organizacją zarządu administracyjnego państwa.
Po pierwsze, regulował pozycję ustrojową i uprawnienia prymasa,
przydając mu jednocześnie deputatów, organ doradczo-kontrolny,
stanowiący substytut tradycyjnych rad senatu. Po drugie, normował
potwierdzenia lub modyfikacje uprawnień standardowych organów
państwa na czas bezkrólewia. Po trzecie, tworzył nowe organy,
głównie w formie deputacji międzysejmowych, przydając im określone
zadania do wykonania przed sejmem elekcyjnym.
Deputaci do osoby prymasa
Akty konfederacji generalnych uchwalane na sejmach
konwokacyjnych
zawierały
regulację
uprawnień
prymasa
i urzędników oraz kontroli nad sprawowaniem przez nich funkcji
w okresie przedelekcyjnym za pomocą specjalnej deputacji2. Oznaczało
to rezygnację z klasycznej, praktykowanej w okresach
przedkonwokacyjnych formy rad senatu, w analogii do instytucji
funkcjonującej za życia monarchy3.
W uzasadnieniu czynności mianowania deputatów zawartych
w aktach konfederacji wskazywano:
„iż na tym siła oyczyźnie należy, aby tam periculo Reipubl: tempore
ad subitos casus rada y spólna namowa pogotowiu bydź mogła, idąc
w tym za przykładem przodków naszych przydawamy do Imci Xiędza
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, iako Primatem Regni, ex utroque
Reipubl. Ordine, et uroque gente, pewne osoby, ktoreby Ichmość

2

Volumina Legum, J. Ohryzko (wyd.), Petersburg 1859-1860 (dalej cyt.: VL),
t. III, s. 348, fol. 730-731; t. IV, s. 79, fol. 159; s. 488-489, fol. 1037-1038; t. V,
s. 116-117, fol. 212-213; s. 409-410, fol. 839-842; t. VI, s. 292-294, fol. 594-597.
3
Por. rada senatu z 27 czerwca 1696 – Lwowska Biblioteka Naukowa
im. W. Stefanyka we Lwowie – oddział rękopisów (dalej cyt.: LNB), zesp.
1 (Zbiór Rękopisów Biblioteki Bawarowskich), dz. 4, k. 5v-7, oraz rada
z 3 lutego 1733, Biblioteka Ossolineum (dalej cyt.: B.Ossol, rkps. 6611), s. 4850.
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w przypadających potrzebach Rzeczypospolitey, maturo Consilio
et auxilio pomocnemi byli”.
Zwraca tu szczególnie uwagę zbieżność z klasycznymi
konstytucjami o senatorach rezydentach, podkreślenie pomocniczej
i doradczej roli deputatów (mieli wspierać prymasa służąc mu dojrzałą
radą i pomocą – „maturo Consilio et auxilio”). Zadanie doradzania
pierwszemu senatorowi miało być szczególnie ważne w trudnym dla
ojczyzny czasie bezkrólewia („tam periculo Reipublicae tempore”).
Potwierdzana w akcie konfederacji czynność powołania
deputacji przy arcybiskupie zakładała jasno wytyczony zestaw zadań
osób wchodzących w jej skład:
„z którymi Imć X. Arcybiskup, iako poselstwa cudzoziemskie tak
y insze incidentes Reipubl. necessitates komunikować, odprawować
y spólną radą zabiegać będzie, ne quid Reipubl. animamque praesentis
Interregni concernentia, do Elekcyi dla wiadomości y decyzyi
wszystkich stanów zachowuiąc”.
Zakres kompetencji ukształtowano w zasadzie analogicznie do
rad senatu z okresu regnum, kontrola doraźnych decyzji prymasa
i pilnowanie by sprawy istotne, a możliwe do odłożenia w czasie były
przedkładane sejmowi. Szczególny nacisk kładły akty konfederacji na
kontrolę arcybiskupa i przypisanych do niego deputatów nad
podskarbimi, w zakresie wydawania pieniędzy z podatków
uchwalonych na konwokacji. Zastrzeżono, aby urzędnicy skarbowi
„podatków Rzeczyposp; na żadną inszą potrzebę, iedno
na te uchwalone woyska (…) nie wydawali, sub solutione de suo”.
Wydawanie miało się zatem odbywać wyłącznie „za wiadomością Imci
X. Arcybiskupa, y PP. Deputatów do niego naznaczonych”4. W 1648 r.,
w obliczu szczególnego zagrożenia państwa prymas i deputaci
mianowani na konwokacji otrzymali upoważnienie do ogłoszenia wici

4

VL, t. III, s. 350, fol. 733.
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na zwołanie pospolitego ruszenia5. Istotne znaczenie miały oczywiście
rozstrzygnięcia dotyczące dyplomacji. W celu zapewnienia
by „Rzeczypospol: od wszystkich ścian bezpieczna bydź mogła”,
sygnatariusze aktu konfederacji godzili się więc na to „aby pakta
z postronnemi sąsiady były odnowione, y zaraz do wszystkich
posłowie wyprawienia byli”. Dalsza część upoważnienia nadawała
w zasadzie prymasowi i deputatom pełnię władzy w sprawach
dyplomatycznych, wiążąc ich jedynie co do celu – zapewnienia
państwu pokoju w okresie bezkrólewia. Zgodnie z dyspozycją jeśli
„z któremi (sąsiadami – TK) ieszcze certa pax nie stanęła, maią
wszystkie Stany inire ratriones, aby Rzeczyposp: z nimi; durante
Interregno uspokoiona bydź mogła; a przynaymniej w traktaty
wkroczyła”6. Norma wskazywała, że odpowiedzialne za dążenie
do zawarcia wspomnianych traktatów mają być „stany”, ale
to zawoalowane twierdzenie dotyczyło zdecydowanie działającego
w permanencji prymasa i przedstawicieli stanów, mających mu służyć
„radą i pomocą”. Z biegiem czasu, w późniejszych chronologicznie
aktach konfederacjach poprzestawano tylko na dobieraniu prymasowi
„rezydentów” spośród senatorów i posłów, którzy mieli dawać
pierwszemu z senatorów „consilio et auxilio”, we wszystkich
sprawach, także dyplomatycznych7. Jeśli jakaś sprawa wymagała
odrębnej akcji na arenie międzynarodowej, konfederacja zawierała
specjalne upoważnienie do podjęcia stosownych działań.

5

„(…) obwieszczenie o pospolitym ruszeniu ma bydź w ręku ImciX.
Arcybiskupa y Deputatów do niego z tey Konwokacyi nazanczonych, aby Imć
ieźliby o wielkim niebśpieczeństwie od Ichmciów PP. Wodzów wziął wiadomość
znaszając się przy Panach Deputatach z Ichmciami PP. Senatorami pobliższemi
tym pospolitym ruszeniem dysponował”, VL, t. IV, s. 81, fol. 162.
6
VL, t. III, s. 348, fol. 729.
7
VL, t. III, s. 348, fol. 731.
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Z praktyki wiemy, że w kompetencji deputacji przy prymasie
leżało również negocjowanie z przywódcami, zagrażających
bezpieczeństwu państwa, konfederacji wojskowych8.
Parę słów należy poświecić składowi deputacji. Silnie
podkreślono zasady parytetów, deputaci mieli pochodzić z obu stanów
(senatorskiego i szlacheckiego) oraz obu narodów (polskiego
i litewskiego)9. W praktyce deputatów z izby poselskiej wybierano tu
jednak nie z narodów, a z prowincji – małopolskiej, wielkopolskiej
i litewskiej.
Na konwokacji 1632 r. wybrano ośmiu senatorów (dwóch
biskupów, sześciu wojewodów oraz dwóch kasztelanów), a także
wszystkich ministrów („PP. Urzędników Koronnych y W.X.Lit.”) oraz
dwunastu reprezentantów poselskich, po czterech z każdej prowincji10.
W 1648 mianowano dwudziestu dwóch senatorów, w tym pięciu
biskupów, trzech wojewodów, siedmiu kasztelanów i siedmiu
ministrów (przy czym Andrzej Leszczyński będący ministrem –
podkanclerzym koronnym, został wymieniony w gronie biskupów,
ponieważ pełnił funkcję ordynariusza diecezji chełmskiej, można więc
stwierdzić, że ministrów było ośmiu) oraz dwudziestu dwóch
przedstawicieli izby poselskiej; sześciu z Małopolski, dziewięciu
z Wielkopolski oraz siedmiu z Litwy11. W 1668 r. wybrano dwudziestu

8

Por. np. Senatus consilij alias Rady Walnej y Confederacyey puncta (…), z dnia
17 kwietnia 1698 r., LNB, z. 1, dz. 4, k. 315 i n.
9
Dotychczasowa nauka nie rozstrzygnęła jednoznacznie kwestii prawnego
charakteru aktu mianowania rezydentów, nie udało się jak dotąd ustalić, czy
to król ich wyznaczał, czy byli w jakiś sposób wybierani, czy też stosowano
procedurę mieszaną. Nie do końca jasne jest również czy dokonywano owego
mianowania w uchwale sejmowej, czy też była to odrębna czynność sejmowa,
następnie jedynie potwierdzana publikacją w treści uchwały sejmowej, por. moje
rozważania w szkicu: T. Kucharski, „Konstytucje egzorbitancyjne”
w Rzeczypospolitej w latach 1607-1648. Zarys problematyki, „Czasopismo
Prawno-Historyczne”, 2012, z. 2, s. 132-133. Analogiczne wątpliwości można
wysnuć odnośnie „rezydentów” bezkrólewiowych przy boku prymasa.
10
VL, t. III, s. 348, fol. 730-731.
11
VL, t. IV, s. 79, fol. 159.
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ośmiu senatorów: sześciu biskupów (przy czym Andrzej Olszowski był
jeszcze podkanclerzym koronnym, a więc ministrem), dziesięciu
wojewodów (wraz z kasztelanami krakowskim i wileńskim), pięciu
kasztelanów oraz siedmiu ministrów (z zastrzeżeniem dotyczącym bpa
A. Olszowskiego), a także trzydziestu sześciu posłów po dwunastu
z prowincji12. Na kolejnym sejmie z 1674 r. w skład deputacji weszło
czterech biskupów (w tym znów A. Olszowski będący podkanclerzym),
dziesięciu wojewodów (znów z kasztelanami krakowskim
i wileńskim), pięciu kasztelanów oraz wszyscy ministrowie. Z izby
poselskiej nominowano aż czterdzieści pięć osób, dwadzieścia dwie
z prowincji małopolskiej, dwanaście z wielkopolskiej i jedenaście
z litewskiej13. Nawet w akcie konfederacji zawartej po zerwanej
konwokacji z 1696 r. dokonano desygnacji deputatów. Było wśród nich
trzydziestu senatorów (siedmiu biskupów; dziesięciu wojewodów
wraz z kasztelanem wileńskim oraz trzynastu kasztelanów). Liczba
deputatów spośród posłów sięgnęła liczby osiemdziesięciu jeden:
dwudziestu pięciu z małopolski, aż czterdziestu czterech z wielkopolski
i dwunastu z Litwy14. Zupełnie niebotyczny kształt uzyskała deputacja
z 1733 r. W jej skład weszło aż czterdziestu trzech senatorów, co
ciekawe nie wskazano tu wprost żadnego z ministrów, akt konfederacji
wymienia nam tylko siedmiu biskupów, aż dwudziestu dwóch
wojewodów (w tym kasztelanów krakowskiego, wileńskiego
i trockiego) oraz czternastu kasztelanów. Spośród deputatów z izby
poselskiej: czterdziestu czterech reprezentowało Wielkopolskę,
trzydziestu trzech Małopolskę, a czterdziestu dwóch Wielkie Księstwo
Litewskie15.
Dostrzegalna jest tendencja do zwiększania liczby deputatów,
szczególnie spośród szlachty. Nie musiały one jednak stale rezydować
12

VL, t. IV, s. 488-489, fol. 1037-1038.

13

VL, t. V, s. 116-117, fol. 212-213.
VL, t. V, s. 409-410, fol. 839-842.
15
Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej cyt.: AGAD), Archiwum Radziwiłłów
(dalej cyt.: AR), dz. VI, sygn. II-62, s. 76-78; VL, t. VI, s. 292-294, fol. 594-597.
14
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przy arcybiskupie. Mogły być oczywiście „obecne przy Imci”,
dopuszczalne było jednak również by „gdzie w pobliżu rezydowali”,
przy czym rady mogły być składane „bądźby ustnie, bądź pisemnie”.
Dowodzi to dużej elastyczności podejścia do omawianej rady, której
członkowie byli traktowani w sposób bardziej ulgowy aniżeli rezydenci
przy królu w czasie regnum. Rozwiązanie to będzie jednak sprzyjało
patologicznemu wprost wzrostowi liczby deputatów, którzy
z upływem lat w coraz mniejszym stopniu byli traktowani jako realne
ciało doradcze-kontrolne; przynależność do grona deputatów stawała
się w zasadzie pustym splendorem. Tak należy interpretować passus
z instrukcji sejmiku brzesko-kujawskiego z 15 października 1668,
według której posłowie mają się starać by: „rezydenci jeżeli przy
księciu jmci. ks. arcybiskupie z innych będą województw, aby i nasi
także zostawali”16. W konsekwencji sama nawet logika nakazywała
pomijanie owej skomplikowanej procedury konsultowania decyzji
z gronem kilkudziesięciu osób, w większość zapewne nie
przebywających na stałe w stolicy przez cały okres między
konwokacją a elekcją17.
3. Rozstrzygnięcia dotyczące aprobowania lub modyfikacji
kompetencji urzędników.
Najistotniejszą i jednocześnie najbardziej kontrowersyjną
regulacją, uchwalana na konwokacji w zakresie administracji
państwowej, była „aprobacja” uprawnień porządkowych urzędu
marszałków, zwłaszcza w zakresie kompetencji policyjnych. Zgodnie
16

Dzieje Ziemi Kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, A. Pawiński
(wyd.), Warszawa 1888 (dalej cyt.: DZK), t. II, s. 223.
17
Sejm konwokacyjny kontrolował także poczynania prymasa i senatorów
dokonywane przed jego rozpoczęciem, a po ogłoszeniu interregnum, a nawet
decyzji powziętych przez nich już na samym sejmie, z jego upoważnienia. Tak
w 1648 r. zdecydowano o unieważnieniami (oryginalnie „skasowaniu”), części
podpisów złożonych pod wydanym przez arcybiskupa i jego asystę uniwersałów,
pod którymi podpisało się kilku niższych duchownych („ex clero minori”),
z uzasadnieniem, że z grona duchowieństwa „ad Consilia publica należą” jedynie
arcybiskupi i biskupi, sekretarz wielki oraz referendarze, VL, t. IV, s. 82, fol. 165.
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ze stosowną normą „(…) dla większego rządu y bezpieczeństwa przy
ciele I.K.Mci Ichmciom PP. Marszałkom, zwyczainą Marszałkowską
iurisdikcyą do przyszłey da Bóg Elekcyi reasumować, y exekwować
zlecamy”18. Z perspektywy niniejszych rozważań mniejsze znaczenie
ma kwestia uprawnień marszałkowskich do sprawowania wymiaru
sprawiedliwości,
istotniejsze
jest
postrzeganie
„urzędu
marszałkowskiego” jako organu wykonującego funkcje policyjne.
Zgodnie z treścią normy jej celem potwierdzenia kompetencji
marszałków było zachowanie „wszelkiey przystoyności” przy ciele
królewskim. Doprecyzowując to nieostre pojęcie przepis nakazywał
zapewnienie „większego rządu i bezpieczeństwa przy ciele I.K.Mci”.
Widać tu ciekawie zarysowaną, choć zawoalowaną fikcję prawną,
przecież źródłem uprawniań porządkowych marszałka była osoba
króla. Stąd uprawnienia tego urzędnika w okresie bezkrólewia nie
służyły ochronie najbliższego otoczenia majestatu królewskiego, ale
najbliższego otoczenia jego ciała. Wynikało to z samego brzmienia
regulacji, która nie przyznawała marszałkom jakichś nowych
uprawnień, czy nowej legitymacji, ale dokonywała reasumpcji i „zlecała
egzekucję”, „zwyczajnej” marszałkowskiej jurysdykcji. Po raz pierwszy
przepis ten wprowadzono do aktu konfederacji w 1648 r., nie znaczy to
jednak, iż wcześniej tych uprawnienie mieli, wręcz przeciwnie, to
pojawiające się wątpliwości, czy jurysdykcja marszałkom przysługuje
w sensie prawnym (czy też nie, przy pełnej akceptacji tezy, że
powinna), skłaniała sygnatariuszy aktu konfederacji do wprowadzenia
do niego omawianego punktu.
Warto pamiętać, że sejm konwokacyjny był uprawniony także
do rozstrzygnięcia wszelkich problemów związanych z sejmową
infrastrukturą: dróg i mostu, gospód dla ekstremalnie licznych
uczestników sejmu itp. Marszałek koronny we współdziałaniu

18

VL, t. IV, s. 80, fol. 162; por. VL, t. V, s. 119-120, fol. 219; s. 412, fol. 846.
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z podskarbim był głównie odpowiedzialny za zorganizowanie
i wykonanie tych prac19.
W uchwałach konwokacji nie konfirmowano na czas
bezkrólewia kompetencji podskarbich koronnych i litewskich.
Regulacje szczegółowe wskazują jednak klarownie, iż kompetencje
tych urzędników zostały nie tylko utrzymane ale i poszerzone, wskutek
większej niż zwykle niezależności, wynikającej z braku króla20.
Kompetencję króla do dysponowania dochodami skarbu nadwornego
przekazywano podskarbim wielkim, z tymże mieli je wykonywać pod
stałym nadzorem prymasa i deputatów do niego przybranych oraz
sejmu21. W kontekście uprawnień podskarbich, za szczególnie ważną
należy uznać regulację dotyczącą „opatrzenia” ciała króla, tzn.
sfinansowania jego pogrzebu i wszelkich uroczystości z tym
związanych, jak również utrzymania dworu22.
Ogromne znaczenie dla kwestii administracji skarbowej miało
oczywiście przedłużanie kadencji kolegialnych organów skarbowych
(łączących funkcje administracji i kontroli skarbowej, z sądem

19

Szeroko pisze o tych zagadnieniach Krzysztof Wiśniewski, Urząd
marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII-XVIII wieku (1632-1736),
Warszawa 2015, s. 152-155. Co ciekawe, wyłącznie w 1648 r. zawarto w akcie
konfederacji wyraźny nakaz naprawy dróg, zgodnie z brzmieniem normy „drogi
w mieście Warszawie, iako wszystkie, tak te mianowicie, któremi na mieysce
Elekcyi ieździć przyidzie, de integro ubrukowali y naprawili”, VL, t. IV, s. 83,
fol. 166.
20
Jak wskazują badania Anny Filipczak-Kocur (Skarbowość Rzeczypospolitej
1587-1648, Warszawa 2006, passim), podskarbi nadworny był w dobie
bezkrólewia w pełni podporządkowany podskarbiemu koronnemu, który pod
kontrolą prymasa i rady oraz, co oczywiste, sejmu konwokacyjnego
i elekcyjnego, sprawował zarząd nad całością dochodów skarbowych.
21
VL, t. III, s. 349, fol. 731; t. IV, s. 80, fol. 161-162; t. V, s. 119-120, fol. 218219; s. 412, fol. 845-846.
22
W 1733 kwestię tę rozstrzygnięto już na pierwszej radzie senatu po śmierci
monarchy, wydano tu nawet specjalny akt, stanowiący swego rodzaju plan
wydatków: Ordynacya expensprzy ciele nayiaśn[ieyszeg]o króla Imci, B.Ossol.,
rkps. 6611, 12-15.
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w sprawach skarbowych)23. Na takiej zasadzie w 1668 r. przedłużono
możliwość funkcjonowania Komisji Lwowskiej24. W 1674 r. zmieniono
komisji miejsce pracy ze Lwowa na Lublin i przekształcono ją
w Trybunał Skarbowy. Zmodyfikowano przy tym tryb jej prac i zakres
kompetencji25. Dowodzi to pełni uprawnień konwokacji w zakresie
kształtowania trybu prac organów skarbowych. Specyficzny akt
konfederacji z 1696 r. zawierał normę „reasumującą” konstytucje o
Trybunale Skarbowym z 1685 i 1690, po czym naznaczono
podskarbiemu dodatkowych deputatów z senatu do jego składu
(biskupa, dwóch wojewodów oraz siedmiu kasztelanów)26. Warto
dodać, że utrzymano pełnię kompetencji organów podatkowych
w zakresie zebrania i rozliczenia podatków uchwalonych jeszcze
w okresie regnum, tudzież w województwach po ogłoszeniu
bezkrólewia27.
23

Z badań Michała Zwierzykowskiego wynika, iż wbrew utartym w starszej
literaturze poglądowi, sejmikowe komisje skarbowe były w czasie bezkrólewi
reasumowane i funkcjonowały analogicznie do okresu regnum, por.
M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej
administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku,
Poznań 2003, s. 120-121.
24
VL, t. IV, s. 491, fol. 1044, por. też konfederację z 1674 r.: VL, t. V, s. 121, fol.
222.
25
„(…) kommissya Lwowska Seymem przeszłym postanowiona (…) nie mogła
sortiri effectum, tedy za zgodą Stanow Rzeczyposp: mocą ziazdu teraźnieyszego
onę juxta ordinationem jam ante factam revicificamus, y do Lublina na dzień
poniedziałkowy, pierwszy po Popielcu w roku niniejszym 1674 w skarbowy
trybunał obróciwszy, przenosiemy (…)”. Regulacja rozstrzyga ewentualne kolizje
kompetencji komisji z lokalnym lubelskim sądem kapturowym, wyznacza
również zakres zadań o priorytetowym znaczeniu. W chaotycznie skonstruowanej
normie między wytycznymi dotyczącymi zadań, umieszczono regulacje
proceduralne: „pozwy pod tytułem trybunału maią być wydawane (…). Tenże
trybunał trwać y sądzić ma, a die determinationis, konwokacyi teraźnieyszey
niedziel praecise, cztery”, VL, t. V, s. 120, fol. 220-221.
26
VL, t. VI, s. 410-411, fol. 843.
27
Tendencję pierwszą doskonale obrazuje generalna reguła z aktu 1648 r., która
stanowiła, iż kwarta „y podatki ordynaryjne tak maią bydź oddawane iako prawo
mieć chce” VL, t. IV, s. 77, fol. 154. W 1668 r. ustalono „za powszechną całey
– 58 –

Tomasz Kucharski – Tymczasowy zarząd administracyjny...

Odrębne regulacje w aktach konfederacji poświęcano
uprawnieniom hetmanów. Urząd hetmański był jeszcze nierozwinięty
w pierwszych bezkrólewiach po 1572 r., przez długi czas był
to urzędnik „królewski”, a nie „koronny”, stąd kontrowersje wokół jego
uprawnień w dobie bezkrólewi nie powinny dziwić28. Zgodnie
z regulacją z 1632 r. „iesliby ad extra zkądkolwiek iakie periculum na
Rzeczpospolitą naległo, tedy IchMść PP. Hetmani Korony Polskiej,
y W.X.Lit. każdy pro loco suo, officio, et competentia ma praesidia
Reipub: pieniężne, tam obrócić gdzieby potrzeba Rzeczypospolitey
ukazała”29. Ratio legis tego przepisu była oczywista, nadawano
tu hetmanom blankietowe upoważnienie do podejmowania działań na
rzecz obronności państwa, w razie zaistnienia nagłej potrzeby.
Z perspektywy niniejszych rozważań nie to jest jednak istotne lecz
fakt, iż regulacja ta nakazuje hetmanom podejmowanie tych inicjatyw
według właściwości miejscowej („pro loco suo”) oraz rzeczowej
(„competentia”). Wskazuje to na zachowanie standardowych
uprawnień hetmańskich w razie śmierci króla, z zastrzeżeniem
wyznaczania zastępcy w przypadku konieczności opuszczenia przez
hetmana obozu.
Specyficzne rozwiązania przynosił czas wojenny, szczególnie
w bezkrólewiu po śmierci Władysława IV, kiedy to prymas

Rzpltey zgodą poborów cztery w Koronie cum abjurationis anni 1660, 1661,
1662, 1663”, dodając „(…) gdzieby w tych latach czynione nie były (…) podług
osobliwych Woiewództw y Ziem deklaracyi uchwalalmy, y (…) do Lwowa
zwieść (…) deklarujemy” , VL, t. IV, s. 492-493, fol. 1046-1047. Widać tu nie
tylko uprawnienia do żądania uregulowania zaległych należności podatkowych,
ale także możliwości przyjęcia nowego miejsca ich poboru oraz zdefiniowania
nowych potrzeb państwa, na które można obrócić wpływy z nich uzyskane.
Odrębnie uchwalano regulacje dotyczące podatków pogłównych nakładanych na
Żydów i ludność tatarską, VL, t. IV, s. 493, fol. 1048. Osobne klauzule mogły
dotyczyć ceł i podatków miejskich, jak szelężne, czy generalne cło targowe, VL,
t. V, s. 121-122, fol. 223.
28
Pisze na ten temat Przemysław Gawron, Hetman koronny w systemie
ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581-1646, Warszawa 2010, s. 179 i n.
29
VL, t. III, s. 349, fol. 731.
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i współdziałający z nim w bezkrólewiu senatorowie byli zmuszenia do
podejmowania licznych działań zmierzających do zapewnienia
rekonstrukcji wojska koronnego w zasadzie zupełnie rozbitego
w bitwie pod Korsuniem oraz zagwarantowania tymczasowego
zwierzchnictwa wojskowego w Koronie, na czas niewoli hetmanów
(a także oczywiście prowadzenia z Bohdanem Chmielnickim rozmów
pokojowych). Akt konfederacji dokonał zatem aprobacji skryptu
ad archiwum mianującego regimentarzy: ks. Dominika Zasławskiego,
Mikołaja Ostroroga i Aleksandra Koniecpolskiego30. Oznaczono
im również rotę przysięgi i nakazano jej złożenie przed wysłanymi
przez sejm komisarzami wojskowymi31. Szczególnie ważne było także
mianowanie komisarzy do specjalnej deputacji, której zadaniem było
nie tylko odebranie owej przysięgi, którym przede wszystkim
nakazano „w obozie wszystko woysko, wiele go iest, popisać”.
Komisarze mieli zatem dostarczyć arcybiskupowi „dostateczną
wiadomość” ilu żołnierzy zdołano zgromadzić w obozie. To ich
obowiązkiem było również potwierdzenie ważności ich służby („dalszą
służbę Rzeczypospolitey w imieniu iey asekurować”)32.
Odrębne kompetencje nakładano to na „starszego nad armatą”,
tzn. generała artylerii, którego uczyniono odpowiedzialnym
za zaopatrzenie zamku krakowskiego, a także innych wskazanych
w akcie konfederacji, w zapasy, tzn. nie tylko „prochami, kulami, także
inszemi municyami”, ale także artykułami spożywczymi, według
30

VL, t. IV, s. 82, fol. 166.

31

Rota wyglądała następująco: „Ego N juro, quia exercitui mihi traditio
fideliterpraeero, et opera illius tantum ad reprimendas invasiones inimicorum
hostiles utar, fines Regni tutos pro viribus praestabo, dignitatem et securitatem
Reipublicae quantum potero defendam, et si (quod Deus avertat) Regnum seditio
invaserit, nulli parti adhaerebo, damna incolis Russiae, Podoliae, Vołhyniae,
nullam inferem, et ne a militibus meis inferantur, omni ratione providebo.
Pensiones vero tam ab ecclesiasticis quam ad alijs personis quibus nullas omnio
exigam, et ne milites mei exignat, stiudebo, sic me Deus adjuvet, et haec Santa
Crux”, VL, t. IV, s. 79, fol. 158.
32
VL, t. IV, s. 82-83, fol. 166.
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potrzeb obronnych, na wypadek ewentualnego oblężenia33. W 1648 r.
nakazano odrębnym przepisem aby świeżo odzyskany „Smoleński
zamek” został odpowiednio „oprawiony” i aby utrzymywano w nim
adekwatne do potrzeb prezydium „za zapłatą winnego piechocie
długu”. Regulacja wskazywała, iż konieczne było zabezpieczenie
znajdującego się w stanie „ruiny” zamku na czas bezkrólewia.
W przyszłości, sejmy okresu przyszłego regnum miały natomiast zająć
się sprawą „dalszey naprawy murów”34. Akt konfederacji 1674 nakazał
opatrzenie z pieniędzy publicznych nie tylko miasta stołecznego
Krakowa i odrębnie zamku krakowskiego, ale i Lwowa, a także dwóch
twierdz w Lubowli i Malborku. Odrębnie nakazano władzom miejskim
Poznania utrzymanie stosownego prezydium „sub poenis, które sąd
kapturowy tegoż woiewództwa in defectu ma irrogare”35.
We wszystkich redakcjach konfederacji pojawiał się punkt
odnoszący się do specyficznych obowiązków obronnych urzędników
lokalnych – wojewody i starosty. Zastrzeżono, odwołując się do
dawnych, obowiązujących praw, aby „na zamkach pogranicznych
rezydowali”. Dokonywano przy tym specyficzną sankcję utraty urzędu
(privationis Capitaneatus), dla nierespektujących tego nakazu. Sądem
właściwym miał być tu królewski sąd zadworny, (prawdopodobnie
chodziło jednak o sąd sejmowy). Przewidziano oczywiście wyjątki dla
33

VL, t. IV, s. 82, fol. 165; VL, t. IV, s. 490-491, fol. 1042-1043. W 1733 r.
podstawowe założenia pozostały bez zmian, zmodyfikowano jednak techniczny
kształt normy i przyjęte w jej ramach rozwiązania szczegółowe. Po generalnym
nakazie opatrzenia twierdz, akt stanowił: „w zamku krakowskim przyczynia się,
sub praesenti interregno garnizonu porcyi 200, do tych porcyi sto łanowych tam
zdawna będących, które porcye (…) z dóbr ekonomicznych, za assygnacyą
I.O.Xcia Imci Prymasa wypłacić ma”. Dodano, aby starosta krakowski „zamku
cum insignis nikomu nie oddawał, tylko temu Panu, który będzie omnium
Ordinum consensu sine scissione obrany królem polskim”. Całość wieńczyła
norma skierowana do generała artylerii, który „amunicyą y działami pro
sufficientia ten zamek opatrzyć będzie powinien”. Dodatkowo nakazano również
wielkorządcom krakowskim ufortyfikowanie Krakowa „palisadowaniem”, VL,
t. VII, s. 288, fol. 585.
34
VL, t. IV, s. 79-80, fol. 160.
35
VL, t. V, s. 123-124, fol. 226-227.
– 61 –

Rozprawy Humanistyczne

XVII (2)/2016

osób, które odbywały frontową służbę wojskową. Oczywiście
urzędnicy byli zwalniani z obowiązku na czas trwania elekcji, w której
mogli uczestniczyć, musieli jedynie wyznaczyć na swoje miejsce
„szlachcica dobrze osiadłego cum sufficienti praesidio”. Wymagano
zatem wyznaczenia osoby o godnym pochodzeniu i oddania jej pod
komendę przyzwoitych oddziałów wojskowych36.
Odrębnie regulowano kompetencje urzędu grodzkiego
w zakresie przyjmowania wpisów, tj. wykonywania kancelaryjnonotarialnej funkcji organów wymiaru sprawiedliwości37.
Nowe organy powoływane przez konwokację
Szczególną rolę dodatkową w zakresie pełnienia funkcji
porządkowych pełniła deputacja, złożona z wyłącznie z senatorów,
ewentualnie wysokich urzędników dworskich, powoływana wprost
uchwałami konwokacji z lat 1632, 1648, 1674 i 1696. Zakres jej zadań
określono ogólnikowo i nieprecyzyjnie jako „obmyślenie” szeroko
pojętej „wszelkiey przystoyności (…) przy ciele I.K.M.”. Zwraca
tu uwagę odwołanie się do tej samej przesłanki co w przepisie
36

VL, t. IV, s. 82, fol. 164-165.
Regulacja nakazywała „otworzyć” księgi sądowe po śmierci króla „zawarte”,
tak aby na czas interregnum był zagwarantowany „każdemu do nich wolny
przystęp”. Norma przesądzała przy tym o ważności wpisów dokonanych
w księgach, które po śmierci króla nie zostały zamknięte. Wyraźnie podkreślono,
iż „wszystkie rzeczy sub Interregno do akt przyjmowane, takiey wagi bydź maią,
iako za żywota Króla Imci bywały”, VL, t. III, s. 346, fol. 726, por. też t. IV,
s. 75, fol. 151-152; t. V, s. 112, fol. 203-204. Reguła ta w pełni utrwaliła się
w bezkrólewiach, były one sugerowane już w uniwersałach prymasowskich (por.
np. VL, t. IV, s. 72, fol. 146), tak, że z biegiem kolejnych bezkrólewi działo się
to automatycznie i nie wymagało powtarzania w uchwałach konwokacji. Pewne
poszerzenie przyniosła regulacja aktu konfederacji z 1648 r. i następnych, według
których ważne miały być dokonywane w księgach grodzkich „wszystkie zapisy
na wieczność, y na długi, także testamenty, y protestacye, y relacye”, VL, t. IV,
s. 75, fol. 152 por. VL, t. IV, s. 484-485, fol. 1030; t. V, s. 112, fol. 203-204.
Wymieniono tu zatem egzemplifikacyjnie najczęstsze rodzaje wpisów do ksiąg,
by podkreślić możliwość ich dokonywania. Miało to z pewnością znaczenie
w kulturze prawnej lubującej się w kazuistyce.
37
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o jurysdykcji marszałków, tzn. przystojności, ale bez obowiązków
w zakresie „rządu i bezpieczeństwa”38. Senatorowie zresztą nie mieli
chronić „przystojności”, ale ją „obmyślać”. Wskazuje to, iż deputaci przy
ciele pełnili rolę regulacyjną, koordynacyjną i kontrolną, natomiast
marszałkowie, typowo z zakresu stosowania prawa (na gruncie
administracyjnym, „policyjnym” oraz sądowym). W przeciwieństwie do
deputatów przydanych arcybiskupowi w charakterze „rezydentów”,
omawiana deputacja ds. „przystojności” na dworze miała być stale
obecna w Warszawie. Znamienne, że wskazanego punktu nie zawiera
konfederacja 1733 r., kiedy szczegółowe rozwiązania dotyczące
porządku i bezpieczeństwa w Warszawie, na skutek konkluzji rady
senatu zostały wydane przez marszałka wielkiego koronnego już kilka
dni po śmierci króla39. Konwokacja milcząco uznała je za w pełni
wystarczające.
W 1632 deputacja przy ciele królewskim składała się z jednego
biskupa (będącego jednocześnie kanclerzem koronnym), trzech
wojewodów oraz dwóch kasztelanów, a także trzech ministrów:
marszałka wielkiego koronnego oaz kanclerza i podkanclerzego
litewskich. W 1648 r. w skład wszedł jeden biskup (Andrzej
Leszczyński będący jednocześnie podkanclerzym), jeden wojewoda,
pięciu kasztelanów, oraz dziesięciu centralnych urzędników Koronnych
i Litewskich (w większości ministrów) – czterech marszałków, dwóch
kanclerzy i drugiego spośród podkanclerzych (A. Leszczyński wszedł
jako biskup) oraz dwóch podskarbich wielkich i jednego nadwornego.
Skład uzupełniali urzędnicy dworscy – podkomorzy koronny
i litewski40. W 1674 r. skład to dwóch biskupów, czterech wojewodów
(w tym kasztelan wileński), trzech kasztelanów, trzech ministrów
(kanclerz wielki litewski; podskarbiowie wielki i nadworny koronny);
38

Choć regulacja z 1632 r. przekazuje także strzeżenie „rządu wszelakiego”, VL,
t. III, s. 349, fol. 731. W późniejszych redakcjach tego nie powtórzono.
39
Dyspozycya przestrzegania bezpieczeństwa w mieście Warszawie pod czas
Interregnum 1733, B.Ossol., rkps. 6611, s. 16-18; Dyspozycya patrolów iak maią
chodzić po Czapstrzyku od iedney poczty do drugiey, tamże, s. 19-20.
40
VL, t. IV, s. 80, fol. 161-162.
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dwaj koronni urzędnicy dworscy wysokiego szczebla (podkomorzy
i koniuszy) oraz urzędnik ziemski (wojski sieradzki)41. Znaczące
zwiększenie liczby deputatów nastąpiło w akcie konfederacji z roku
1696, w jej skład weszło trzech biskupów, czterech wojewodów, ośmiu
kasztelanów, tyluż wysokich rangą urzędników centralnych, w tym
czterech ministrów (kanclerz i podkanclerzy litewscy, podskarbi wielki
koronny i marszałek nadworny litewski), a także referendarz koronny,
podskarbi nadworny i regent kancelarii mniejszej koronnej. Skład
uzupełnia jeden urzędnik dworski (chorąży litewski( oraz dziewięciu
urzędników ziemskich (w tym dwóch podkomorzych, czterech
chorążych i trzech stolników)42.
Szczególnym zadaniem konwokacji w zakresie administracji
publicznej było wybieranie członków i przyznawanie mandatu
specjalnym deputacjom do rewizji skarbca oraz w ogóle dóbr
królewskich, tj. dokonania swoistego remanentu, nie tylko w ocenie
legalności, ale także celowości i gospodarności rządów królewskich,
w zakresie zarządzania dochodami i dobrami należącymi do skarbu
królewskiego. Wynikało to z zaakceptowanej w prawie zwyczajowym
normy prawnej, według której skarb królewski w bezkrólewiu
dostawał się pod zarząd podskarbiego koronnego albo litewskiego,
a więc stawał się częścią skarbu publicznego, którego głównym
dysponentem był przecież sejm. Proces ten należy jednak postrzegać
nie jako czasowe przekazanie zarządu nad dobrami ekonomicznymi,
ale raczej jako swego rodzaju potwierdzenie, iż dobra te, mimo
że oddane do bezpośredniego zarządu królowi, nie stawały się nigdy
własnością monarchy sensu stricto. Był on bowiem jedynie
depozytariuszem tych dóbr, mógł z nich dość swobodnie korzystać
i czerpać pożytki, jednakże w istocie swej były to jednak dobra
Rzeczypospolitej43.
41

VL, t. V, s. 119, fol. 218-219.
VL, t. VI, s. 412, fol. 846-847.
43
Por. A. Filipczak Kocur, Skarbowość…, s. 339, 344. Kompetencja ta stała się
istotnym składnikiem doktrynalnego postrzegania kompetencji konwokacji.
42
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Okres bezkrólewi stanowił jedyną, ale naturalną okazję do
przeprowadzenia swoistego „remanentu”, jak to mówiono podówczas
„rewizji” skarbca królewskiego, skarbu nadwornego jako całości
(tj. ogólnego bilansu polityki finansowej króla), przychodów
i organizacji żup solnych, a także mennic (po przekazaniu
Rzeczypospolitej przychodów z nich przez króla Zygmunta III)44. Każdy
kolejny sejm konwokacyjny wybierał zatem specjalne deputacje,
kolegialne organy złożone z posłów i senatorów, których celem była
analiza sytuacji w poszczególnych sektorach skarbowości królewskiej
i przygotowanie „raportu”, który wskazałby stan i aktualne problemy
wskazanych sektorów45. Dawało to możliwość oszacowania
Norma agendorum… podkreśla, iż sejm „designatur nonulli ad revisionam
Bonorum mensae Regiae ad revisionem thesauri (…) deputatos (…) qui
conscribunt Regestrum”43. Inny traktat wskazuje, iż sejm wybierał deputatów „ad
revisionem bonorum mensae regiae”, zlecając także „thesauri Regni (…)
revisio”, Biblioteka im. Raczyńskich, rkps. 1726, s. 209. Gotfried Lengnich pisze
w tym kontekście, iż na konwokacji „z obu stanów wybierani bywają
kommissarze do Skarbów Korony i Litwy, do nadzoru nad żupami solnemi
i dobrami stołowemi królewskiemi”, G. Lengnich, Prawo pospolite Królestwa
Polskiego, Warszawa 1836, s. 38. Konieczność wypełniania tej funkcji przez
konwokację torowała sobie drogę w opinii publicznej, była obecna w propozycja
prymasowskich na konwokacji (por. np. diariusz Jakuba Sobieskiego
z konwokacji roku 1632 – Księcia Krzysztofa Radziwiłła hetmana polnego
Wielkiego Księstwa Litewskiego sprawy wojenne i polityczne 1621-1632, Paryż
1859, s. 616), znajdowała także odzwierciedlenie w wyraźnych żądaniach
sejmików, por. np. Akta Sejmikowe Ziemi Chełmskiej 1572-1668,
wyd. H. Gmiterek, W. Bondyra, J. Ternes, Lublin 2013, s. 692, 695; DZK, t. II, s.
224.
44
Kontrolę nad finansami państwa w bezkrólewiach szlachta próbowała przejąć
już wcześniej, sejm elekcyjny 1573 r. na przykład wybrał po trzech deputatów
z senatu i z koła rycerskiego do pomocy podskarbiemu w dokonywaniu rozliczeń.
Kwestie problematyczne miały być przy tym przekazane do rozstrzygnięcia
sejmowi elekcyjnemu, por. Ś. Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, Petersburg/
Mohylew 1856, t. I, s. 29.
45
Znów niewiele wiemy o technicznej stronie wyboru, czy też mianowania
deputatów. Należy jednak podkreślić, iż była to czynność sejmowa dokonywana
odrębnie, jej wpisanie do treści aktu konfederacji miało charakter pochodny,
ewentualnie potwierdzający.
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i obmyślenia sposobów spłaty długów poprzedniego monarchy,
wskazania niedostatków zarządu, konieczności reform, które miałby
przeprowadzić sejm. Analiza mogła oczywiście przenieść wnioski
odnośnie nadużyć finansowych i prowadzić do sformułowanie
stosownych oskarżeń. Owe rewizje miały być „relacjonowane” na
sejmach elekcyjnych do 1668 r., w zgodzie z aktami konfederacji z 1674
i 1733 r. relacja miała być złożona na sejmie koronacyjnym46.
Skarbiec królewski i jego rewizja stanowiła problem absolutnie
kluczowy z co najmniej dwóch przyczyn, wynikających z dwojakiej
pełnionej przez ów skarbiec roli. Z jednej strony przechowywano tam
przecież ważne dokumenty (archiwum), z drugiej pełnił on rolę
właściwego
skarbca,
gdzie
przechowywano
kosztowności
Rzeczypospolitej, a zwłaszcza insygnia koronne. Stałym postulatem
egzorbitancji doby bezkrólewi, był wykup przekazywanych w zastaw
klejnotów, faktem powszechnie znanym było wykorzystywanie ich
przez monarchów jako zabezpieczeń dla wziętych pożyczek.
Bezkrólewia były zatem optymalną sposobnością do zorientowania się
ilu insygniów i klejnotów brakuje i ile będzie kosztowała ich
ewentualna rewindykacja47. Akty konfederacji wyraźnie wskazują na

46

VL, t. V, s. 116, fol. 211; AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-62, s. 79. Anna
Filipczak-Kocur (Skarbowość…, s. 344), nietrafnie przyjmuje dla czasów
wazowskich rozliczanie się na sejmie koronacyjnym jako zasadę. Taka była
rzeczywiście praktyka, jednakże wynikała ona z niewydolności sejmów
elekcyjnych, właściwych do kontrolowania rozliczeń. Dopiero rok 1674 przyniósł
dostosowanie stanu formalnoprawnego do doświadczeń praktyki.
47
Wykazy te były sporządzane nad wyraz rzetelnie, por. m.in. Revisia skarbu
Rzptej korony polskiey z convocatiey głowney warszawskiei w roku 1632 po
śmierci śp. KJMci Zygmunta III przed electią Władysława IV przez IchM. Panów
rewizorów niżej mianowanych w Krakowie dnia 2. Septembris odprawowana,
B.Ossol., rkps. 4764/II. Revisia Skarbu Koronnego zaczęta roku Pańskiego 1669
Dnia przez uchwałę Stanów całey Rzeczypospolitey na Convocatiey Generalney
Warszawsiey pod teraźnieysze Interregnum roku blisko przeszłe[go]
odprawioneyzgodnie namówiona, nazanaczonego, to iest dnia Czternastęgo
M[isią]ca stycznia takowym porządkiem, AGAD, Metryka Koronna, sygn. 208,
s. 1-51. Connotia Remanentow Pienięznych powstałych ex Proventibus Mensae
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cel powołania deputacji, eksponując rolę skarbu „gdzie insygnia, iako
y gdzie kleynoty y archiwa Regni są”. Zadania komisji i sposób jej
działania najpełniej uregulowano w 1674 i 1733 r. Miała ona zjechać
się na tydzień przez sejmem koronacyjnym (który odbywał się
przecież w Krakowie) „podług inwentarzów (…) kleynoty, skarby,
sprzęty, także archiwa, przywileje skrypta wszelkie zrewidowawszy
y zinwentaryzowawszy tego wszystkiego relacyą (…) uczynić maią” na
sejmie. Co ciekawe, w tym celu deputacja powinna była skorzystać z
pomocy fachowców. Do „regestrowania skryptów y przywilejów”
(czyli zbiorów dokumentowych w archiwum), mieli deputaci „obrać”
sobie pomocników (osoby zdolne, czy też kompetentne)48. Ludzie ci
mieli otrzymywać za swą pracę stosowne wynagrodzenie.
W zakresie składu deputacji, zgodnie z regulacją stany
zgromadzone na konwokacji decydowały o mianowaniu „na tę revisią
authoritate praesentis conventus” określonych – wskazanych z imienia,
nazwiska i urzędu – osób. Siedmiu spośród nich to senatorowie
pełniący w zasadzie rolę swego rodzaju „wirylistów” w deputacji,
wchodzili oni do niej bowiem zawsze z urzędu, jako strażnicy kluczy do
skarbca. Byli to: podskarbi koronny oraz wojewodowie: poznański,
krakowski, wileński, sandomierski, kaliski i trocki. W 1733 r. grupę tę
uzupełnili jeszcze kasztelan krakowski i duchowny pełniący rolę
kustosza skarbca49. Od aktu konfederacji z 1648 r. regulacje
przesądzały wprost, iż „sklep, w którym są Regni insygnia bez
Ichmciów Panów Senatorów, którzy wedle prawa klucze do niego mieć
powinni, nie ma bydź nigdy tak, iako o tym iest stare prawo,
otwierany”50. Poza tym w skład deputacji wchodziło od trzech do ośmiu
senatorów oraz przedstawiciele izby poselskiej, reprezentujący trzy
prowincje: Wielkopolskę Małopolskę i Litwę. W 1632 r. wybrano

Regiae do Skarbu S.P. Krola Jmsci ad diem Ultimam Juny 1696 nie oddanych,
AGAD, AR, dz. II, nr 1810.
48
VL, t. V, s. 116, fol. 211; AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-62, s. 79.
49
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-62, s. 79.
50
VL, t. IV, s. 78, fol. 157.
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jedynie ośmiu deputatów poselskich, dwóch z Wielkopolski, po trzech
z Małopolski i Litwy51. W 1648 r. było ich już trzynastu, po pięciu
z Mało– i Wielkopolski oraz trzech z Litwy. Znaczący wzrost liczby
notujemy w 1669 r., z Małopolski nominowano trzynaście osób,
z Wielkopolski jedenaście, a z Litwy osiem52. Kolejny akt konfederacji
przyniósł znów skokowy wzrost liczby deputatów z Wielkopolski –
było ich dziewiętnastu, z Małopolski nominowano jedenaście osób,
z Litwy znów osiem53. Racjonalizację liczby deputatów przynoszą nam
rozwiązania aktu konfederacji z 1733 r., mianowano dwie osoby
z Wielkopolski i sześć z Małopolski, brak tu w ogóle deputatów
Litwinów54.
Odrębna deputacja była wybierana dla skarbca Litwy w Wilnie,
przy czym w jej skład wchodzili ci sami senatorowie co do komisji
koronnej. Dobierano im nowy zestaw deputatów poselskich w liczbie
od trzech do pięciu. W 1632 r. reprezentowali oni wszystkie trzy
prowincje (po jednej osobie z każdej z nich). W 1648 r. (cztery osoby)
i w 1669 (pięć), pochodzili oni wyłącznie z Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Powrót do parytetu prowincji nastąpił znów
na konwokacji w 1674 r., przy czym Małopolska i Wielkopolska
uzyskały po jednym deputacie, a Litwa aż sześciu55. Na dwóch
kolejnych konwokacjach nie powołano deputacji dla Litwy.
Kolejną deputacją kontrolną powoływaną na konwokacji w celu
zrewidowania działalności zarządczej minionego panowania, była
komisja do spraw żup solnych zarówno w Wieliczce jak i w Bochni.
Regulację w tym zakresie rozpoczynała standardowa formuła
wskazująca, iż w zarządzie żupami „wielkie dezolacye y ruiny (…)
dzieią się”, jak dodawano „z niemałą uymą pożytków Rzpltey”.
W dalszej części regulacji wskazywano uczciwiej, iż straty ponosiła
51

VL, t. III, s. 348, fol. 730.
VL, t. IV, s. 487, fol. 1035-1037.
53
VL, t. V, s. 115-116, fol. 210-211.
54
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-62, s. 79.
55
VL, t. IV, s. 78, fol. 157-158; s. 488, fol. 1037 t. V, s. 116, fol. 211-212.
52
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przede wszystkim szlachta, to bowiem w „oddawaniu soli” tzw.
suchedniowej, „działa się wielka ujma”. Stąd wynikać miała
konieczność
mianowania
deputatów
specjalnej
komisji
miedzysejmowej, która miała się zjechać w określonym terminie „na
rewidowanie żup (…) y opatrzenie ich”. Co ciekawe deputacja miła
weryfikować nie tylko same dokumenty, ale i właściwy kształt kopalń,
ich infrastrukturę oraz proces wydobywczy. Mieli tego dokonać
naocznie „w dolne szyby spuściwszy się”. Z tej działalności mieli
oczywiście złożyć „relację”, w latach 1632-1669 wyraźnie nakazywano,
aby dokonać jej na sejmie elekcyjnym. Konsekwencją starań deputacji
miała być poprawa efektywności procesu wydobycia i dystrybucji soli
przez „urząd skarbowy koronny”, by w konsekwencji „się stanowi
szlacheckiemu (…) in posterum wedle prawa lepiey wygadzało”56.
Poszerzenie regulacji nastąpiło w akcie konwokacji z 1733 r.,
w którym szeroko zwrócono uwagę na nadużycia z czasu
poprzedniego regnum, polegające na oddaniu „bezcennych
Rzeczypospolitej kopalń” w ręce cudzoziemskich i niekatolickich
zarządców („in manus exoticarum et acatholicarum personarum”). Taki
stan rzeczy miał powodować, iż ta „pryncypalna in Regno ekonomia
przez te intruzy w należytey swoiey (…) konserwacyi z znaczną
y nieoszacowaną szkodą szwankować musiała”. W konsekwencji
deputaci do rewizji, poza jej dokonaniem mieli również przeprowadzić
„inwestygację” działań owych „cudzoziemców–intruzów” i szkód, które
spowodowali57. Poza tymi opiniami, świadczącymi o nieracjonalnych
uprzedzeniach szlacheckiego społeczeństwa, widać tu wyraźnie
podstawowe założenia powołania stojące za powoływaniem deputacji:
kontrolę i naprawę systemu dochodów i wydatków publicznych, które
w okresie regnum pozostawały pod osobistym zarządem monarchy,
albo na których zarząd miał on znaczący wpływ58.
56

VL, t. IV, s. 81-82, fol. 164.
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-62, s. 79 (VL, t. VI, s. 294, fol. 598).
58
Warto wskazać, że deputaci wykonywali swoje obowiązki bardzo rzetelnie,
o czym świadczą zachowane relacje, czyli pisemne sprawozdania z ich prac
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Skład tej komisji to przedstawiciele senatu i izby poselskiej
(przy czym reprezentujący jedynie Małopolskę i Wielkopolskę).
Podobnie jak w przypadkach omówionych powyżej, deputacje ds. żup
również wykazywały stałą tendencje do wzrostu liczby członków, choć
nigdy nie przekroczyła ona chyba racjonalnego poziomu. W latach
1632 i 1648 mianowano jednego senatora oraz po jednym
przedstawicielu prowincji z grona posłów, deputacja była więc
trzyosobowa59. W latach 1668-1674, do jednego senatora dodano po
trzech poselskich przedstawicieli obu prowincji, liczba członków
komisji wzrosła do siedmiu osób60. W 1696 w skład deputacji wszedł
jeden senator i po pięciu reprezentantów prowincji, razem jedenaście
osób61. Znaczny wzrost obserwujemy w 1733 r., kiedy mianowano
dwóch przedstawicieli senatu oraz piętnastu posłów z obu prowincji
(bez specyfikacji ilu miało się wywodzić z której)62.
Ostatnią deputacją powoływaną na konwokacjach od 1668 była
komisja do spraw rewizji dochodów z dóbr stołowych króla. Celem
powołania tej deputacji była analiza zarządu ekonomiami. Regulacja
sugeruje, iż deputaci mieli za zadanie zbadać umowy zawieranych
z dzierżawcami dóbr stołowych, wskazując, że przeprowadzenie
rewizji nie może naruszać praw, wynikających z wiążących umów
obecnych dzierżawców (salvis contractibus modernorum possessorum)
oraz tych zawartych na warunkach, które zostały przewidziane wprost
w przepisach obowiązującego prawa („które contractus swoie
konstytucyami maią warowane”)63. Założeniem było tu ustalenie, czy
umowy są dla skarbu nadwornego korzystne czy też zostały zawarte
opracowywane dla sejmu, por. m.in. Komisya w żupach wielickich y bocheńskich
za panowania najaśnieyszego króla Jmci Jana III zaczęta dnia 31 lipca r. 1674
a reasumowana y skończona in termino limitationis na seymie szczęśliwey
koronacyi JKMci dnia 16 Marca r. 1676, B.Ossol., rkps. 211/II.
59
VL, t. IV, s. 81-82, fol. 160.
60
VL, t. IV, s. 490, fol. 1041-1042; s. 119, fol. 217.
61
VL, t. V, s. 411, fol. 844.
62
AGAD, AR, dz. VI, sygn. II-62, s. 79.
63
VL, t. IV, s. 490, fol. 1041.
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na warunkach preferencyjnych dla dzierżawców, ze szkodą dla
dochodów publicznych. Mamy tu zatem już nie tylko kontrolę legalności
działań poprzedniego króla w sprawach finansowo-skarbowych, ale
także ich celowości i gospodarności. Stanowi to niewątpliwie jeden
z etapów rozwoju idei bezkrólewia, w którym naród szlachecki
rozciągał coraz szerzej swoją kontrolę tymczasową nad różnymi
sferami życia państwowego, w okresie regnum pozostających pod
zwierzchnictwem samego króla. Były to nie tylko doraźne działania, ale
zakrojona szeroko akcja kontrolna, mająca sformułować szczegółowe
wytyczne na przyszłość, które winny znaleźć odzwierciedlenie w
aktach prawnych narzucanych przyszłemu monarsze. W akcie
konfederacji z 1733 r. na analogicznej zasadzie wyznaczono dwie
komisje, doprecyzowano przy tym zakres ich prac, wyznaczając
pierwszej nich rewizję ekonomii malborskiej i rogozińskiej, a drugiej
samborskiej i sandomierskiej64.
Podobnie jak przy okazji żup deputaci powinni byli zbadać nie
tylko dokumenty, ale i faktyczny stan zarządu w ekonomiach, stąd
miały one pracować „in loco każdey ekonomii”. Relacja „de statu
o dochodach” tych ekonomii miała być oczywiście złożona przez
deputatów na sejmie elekcyjnym. W normie zamieszczano szczególne
zastrzeżenie zachowania kompetencji podskarbiego koronnego, który
przejmował na czas bezkrólewia formalny zarząd nad skarbem
nadwornym i dobrami ekonomicznymi. W 1674 r. uzupełniono całość
o dodatkową regulację. Dotyczyła ona sytuacji, w której deputaci
zostaliby zmuszeni do dokonywania „wielkich expens” na cele pracy
deputacji. Widocznie działalność komisji powołanej w 1668 r. wiązała
się ze sporymi, a nieprzewidywanymi wydatkami, które deputaci mogli
albo ponieść z własnej kiesy, albo przerzucić na miejscowych chłopów
i oczywiście wybrali to drugie rozwiązanie, co przyniosło owym
chłopom nieuzasadnione „uciążenie”. To doświadczenie spowodowało

64

VL, t. VI, s. 295, fol. 599.
– 71 –

Rozprawy Humanistyczne

XVII (2)/2016

przyjęcie omawianej normy, zgodnie z którą wszelkie tego trybu
wydatki miały być pokrywane ze środków publicznych65.
W skład deputacji wchodzili jedynie przedstawiciele Korony,
jeden senator i po pięciu posłów z Małopolski i Wielkopolski66. 1696
r. liczba deputatów szlacheckich wzrosła do dwunastu, po sześciu
z prowincji67. W 1733 r. w skład obu komisji weszło kolejno dziewięciu
i dziesięciu członków, reprezentujących obie prowincje, bez
specyfikacji parytetu68.
Podsumowanie
Celem szkicu powyższego było ukazanie organizacji
administracji w okrasach bezkrólewi na podstawie regulacji zawartych
w uchwałach sejmów konwokacyjnych. Ukazują one przede wszystkim
szeroki wachlarz zadań administracji publicznej, realizującej pełnię
funkcji ówczesnego państwa od spraw dyplomatycznych począwszy,
przez organizację elekcji królewskiej, funkcje policyjno-porządkowe,
administrację skarbowo-podatkową (także w zakresie kontroli skarbu
nadwornego zmarłego monarchy), wojskową, czy kancelaryjnonotarialną. Znamienne jest, iż kolejne sejmy konwokacyjne w sposób
nad wyraz elastyczny wykorzystywały zarówno istniejąca strukturę
organów państwowych (potwierdzając i przystosowując ich
kompetencje do nietypowych realiów), tudzież tworząc nowe
instytucje, w formie deputacji międzysejmowych, do wykonywania
określonych zadań. Wskazuje to, iż brak króla w systemie ustrojowym,
będącego głównym organem administracji i zwierzchnikiem,
przynajmniej formalnym, większości urzędników państwowych, nie
przynosił katastrofalnych konsekwencji dla sprawności zarządu
państwem, które było zdolne funkcjonować bez niego przez wiele
miesięcy, zachowując względny ład wewnętrznych i zdolność do
65
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obrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, w niemniejszym stopniu,
aniżeli
w
okresie
panowania
monarchy.
Administracja
podporządkowana woli szlachty w okresach bezkrólewi pełniła przy
tym istotną rolę dla przyszłego panowania. Porządkowała kwestie
finansowe, zwłaszcza zadłużenia skarbu względem wojska,
organizowała ściąganie zaległości podatkowych, starała się również
uporządkować i usprawniać zarząd oraz skontrolować procedury
i mechanizmy zarządu dochodami skarbu nadwornego.
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Transgraniczność: Podróż z Zachodu na Wschód w powieści
„Angielski pacjent” autorstwa Michaela Ondaatje
Across boundaries: A journey from the West to the East in
The English Patient by Michael Ondaatje
Streszczenie:
„Angielski pacjent” to powieść napisana przez Michaela Ondaatje w
1992 roku i wyróżniona prestiżową Nagrodą Bookera. Na podstawie
książki zrealizowano film, który zdobył dziewięć nagród Akademii
Filmowej w 1996 roku. Przedstawiona w powieści historia podejmuje
takie tematy jak ludzkie korzenie czy utrata tożsamości narodowej.
Sam autor wyjaśnia, iż „Angielski pacjent” jest o „Wszystkich ludziach
urodzonych w jednym miejscu, którzy żyli w innym miejscu [i którzy]
stracili swoje źródło.” Akcja powieści rozgrywa się pod koniec II wojny
światowej, co wiąże się z wszechobecnym uczuciem dezorientacji i
zagubienia odczuwanym przez większość bohaterów. W tym artykule
podejmę próbę zidentyfikowania i wyjaśnienia określonych kwestii
postkolonialnych, które książka porusza. Odnośnie do metodologii, jako
główne źródło mojej argumentacji będzie mi służyć książka Elleke
Boehmer pt. „Colonial and Postcolonial Literature: Migrant
Metaphors”z 2005 roku. Postkolonialne wątki, które są poruszane w
powieści, będą zilustrowane odpowiednimi cytatami.
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Abstract:
The English Patient is a novel written by Michael Ondaatje in 1992. He
won the Booker Prize for Fiction due to this novel. Furthermore, The
English Patient was made into a film which won nine Academy
Awards in 1996. The story covers topics such as people’s own roots
and loss of national identity. As Ondaatje himself clarifies, The English
Patient is about “All people born in one place who live in another
place [and who] have lost their source”1. The novel is set at the end of
the Second World War and, therefore, there is a common feeling of
confusion, of being lost shared by the majority of characters. In this
essay, I shall attempt to identify and explain certain postcolonial
issues specifically found in the novel. For instance, the loss of national
identity since the World War II left a vast number of people
repudiating their own country due to the atrocities committed by the
“Whites”. As far as methodology is concerned, I will use Elleke
Boehmer’s book: Colonial and Postcolonial Literature: Migrant
Metaphors (2005) as the primary source to my arguments. Besides,
secondary bibliography as academic articles will be employed as well.
Finally, I will include quotes from the book to illustrate postcolonial
topics that could be found in the novel.
When I turned back… I was struck with wonder that there had
really been a time, not so long ago, when people, sensible
people, of good intention, had thought that all maps were the
same, that there was a special enchantment in lines; I had
to remind myself that they were not to be blamed for believing
that there was something admirable in moving violence to the
borders and dealing with it through science and factories, for
that was the pattern of the world. They had drawn their
borders, believing in that pattern, in the enchantment of lines 1.

1

A. Ghosh, The Shadow Lines, London 1988, p. 257.
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1. Loss of personal identity and national feeling
In The English Patient one of the main postcolonial issues is that
of loss of personal identity. This topic is reflected on the burnt
faceless unrecognisable Englishman in a literal manner. The man
does not know who he is, his name or his profession. The rest
of the characters do not know any personal information about
him either. They only have a certainty about the unknown figure.
They are quite convinced that he must be English due to his
accent.
On the other hand, there is a metaphorical meaning
of having lost your own identity. This vision is reflected on the
rest of the characters, their faces, names and origins.
Nevertheless, none of them feel like being at home in any place.
This loss of personal identity and that of having lost their own
roots is central to the story. Identity is depicted from the point
of view of the margins, and it is constantly fighting for reaching
a central position, although in both senses are „ex-centric”2.
Ondaatje makes a particular use of history for his own benefit
paying attention to “multi-voiced narratives spoken from
unusual locations”3. Readers get the impression that all
characters are, in a manner, united by their common hatred
against war. None of them are comfortable in this guerrilla
warfare. According to Pico Iyer, „Ondaatje in this book would
be charting a map for a new kind of world; seeing how
2
3

H. K. Bhabha, The Location of Culture, London & NY 1994, p. 177.
B. Leckie, Profiles in Canadian Literature, “Michael Ondaatje” 1991, p. 28.
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to disarm the instruments of war and national opposition;
describing how broken individuals could be tended to and
begin to heal; and offering a vision of deft appropriation” 4.
Boehmer in her book makes references to this particular
topic of identity and national feeling. Thus, identity is defined
as being „based on a distinction of the self from what is believed
to be not self. It is endemic to cultures to negotiate with what
is not known, or between peoples or subjectivities unfamiliar
to one another, on the basis of convention”5.
Basically, what Boehmer states is that the term identity
is an artificial product made by human beings, it is conventional.
The national feeling goes hand in hand with that idea of identity.
As Benedict Anderson refers to ‘imagining the nation’, the nation
implies artificiality, „a symbolic formation rather than a natural
essence”6. Therefore, a nation is also artificial. People need
to delimit space and countries. In order for a country to be united
and powerful, its citizens need to share a common feeling
of unity and love for the territory they live in.
In The English Patient characters suffer a sort of internal
transformation. In the first stages of this transformation, they
are completely lost. They are living in a place which is not their
own home, not even their own country. They are in one side
of a war which is not their own war. Hana, the Canadian army
nurse, talks about the situation making reference to the Sikh,

4

P. Iyer, The English Patient, “Introduction to The English Patient: A Lost Oasis
in the Midst of War.” New Year, London & Toronto 2011, p. ix.
5
E. Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors, 2nd
edition, Oxford & New York 2005, p. 76.
6
Ibidem, p. 176.
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Kip: “Kip and I are both international bastards – born in one
place and choosing to live elsewhere”7.
Nevertheless, all characters are together, as a unity
in a universal space which is the villa San Girolamo. In this
shared space, there are no longer either different nations
or cultures. The villa is now the dwelling place where a group
of people from different countries, cultures and even religions
share habits, customs and are able to coexist. Ondaatje retells
history but focusing on the individuality of each person and their
relationships, „the margin and the centre, the personal and the
public to solve the problems related to defining identity”8. In fact,
it is through the story of the faceless man that the rest of the
characters reflect upon their own loss of identity and origins9.
In most of the chapters, there is a shared feeling of hatred
for nations. Characters perceive nations as divisions among
territories which means tensions among citizens. Civilization in
general is sick due to this obsession about dividing territories
and producing clashes among the people who live in them. This
is what characters are suggesting chapter after chapter,
„Gradually we became nationless. I came to hate nations. We are
deformed by nation-states”10. Divisions in territories provoke
divisions in the minds of those people who inhabit them. Wars
7

M. Ondaatje, The English Patient, New Year, London & Toronto 2011, p. 155.

8

P. Kaur and J. P. K. Bhangu, International Journal of English and Literature
(IJEL), “Negotiating Identity and History: Michael Ondaatje’s In the Skin of
a Lion and The English Patient” 2013, nr 3.4, p. 17.
9
F. Birbalsingh, Novels and the Nation: Essays in Canadian Literature. Toronto
& Oxford 1995, pp. 169-170.
10
M. Ondaatje, The English Patient…, p. 122.
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are caused due to the defence of these territories and to show
supremacy over others. That is why „people betray each other
for the sake of nations”11.
An interesting point about the rewriting or revision
of Ondaatje is that we encounter a different vision or perspective
from European people. In this novel, the Europeans are against
the war and they are concerned about what the Second World
War is producing, the total devastation of the less favoured
regions. Not only are these ‘White’ people conscious of what
their own countries are destroying, but they also feel ashamed
of being part of them. They utterly repudiate their own national
identity; they do not want to belong to these countries anymore,
„All of us, even those with European homes and children in the
distance, wished to remove the clothing of our countries”12.
In The English Patient, there is a movement called
‘colonial bastardy’ coined by Michael Ondaatje. This term is also
illustrated by Boehmer who emphasises that modernism was
viewed as the beginning of a process of global transculturation
in literature. The colonial place is seen „as province to the
Western city”13. The colonised place is doomed to be considered
as a bastard of the Western city. The colonial place is deemed to
have less status or rank than the coloniser or the empire. In fact,
this is how Boehmer defines imperialism „[…] the authority
assumed by a state over another territory – authority expressed
in pageantry and symbolism, as well as in military and economic
power”14.

11

Ibidem, p. 104.
Ibidem, p. 122.
13
E. Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature..., p. 124.
14
Ibidem, p. 2.
12
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Furthermore, in this postmodern literary period, the novel
played an important role in the construction of the label
‘postcolonial’. Boehmer points out that the novel was used
to „project autonomous identity, to re-create traditional,
communal relationships within new national formations,
or otherwise to promote socialist or collectivist forms of social
bonding”15. In The English Patient, the reinterpretation
of Ondaatje serves as a fictional example within a historical
background. The novel is an aid to compare alternative realities
to those history used to show us. Recapping historical
trajectories which were silenced and lost roots are now found.
In other words, postcolonial literature „critically or subversively
scrutinizes the colonial relationship”. These sorts of writings are
responses and resistances to the colonialist perspectives16.
This particular topic is tackled in the film by Anthony
Minghella. The communal space of the villa is quite well depicted
regarding the original source, the novel. All of the characters are
very similar or almost identical to those who appear in the novel.
The director presents well-constructed personalities from
a psychological point of view, and the screenplay is almost
a tracing of the original text. However, it is true that some parts
of the novel remained subversive, while others less important
from a postcolonial perspective are prominently detailed.
We cannot forget that we are dealing with a Hollywood film, and,
in this case we need an alluring hook. For instance, a romantic
love story with a tragic ending. Apart from that, the weight
of different stories and points of view make the narration in the
film quite complicated. As the director himself declared: „the
15
16

Ibidem, p. 176.
Ibidem, p. 3.
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novel’s oblique mosaic-like prose doesn’t automatically offer
a narrative route. It has got a lot of stories, decentralised
characters, and no obvious point of view”17.
2. Maps and territorial divisions as a human invention
Boehmer points out that the term colonialism is „metaphoric and
cartographic”18. This means that colonisers were concerned
with the importance of delimiting the colonised territories19.
As Boehmer clearly specifies […] the „diffusionist’ interpretation of early
twentieth-century cultural movements: a cartography of Europe as still
the maker of the world’s meanings, and the native as the passive
recipient of its interpretations”20. In fact, this statement is exemplified
in other postcolonial work by Chinua Achebe: Things Fall Apart (1958).
In an essay dealing with the loss of national identity in this work, it can
be read: „The essential subjectivity of Nigerian national identity
is constrained by colonial Eurocentrism”21.
In The English Patient there are many allusions to the
separation of territories in countries, lands and pieces of soil.
Basically, countries were „‘mapped’ or spatially conceived using
figures which harked back to home ground”22. The symbolism
of maps is a recurrent medium to analyse the artificiality of our
17

S. Jaireth, UTS Review: Cultural Studies and New Writing, “Anthony
Minghella’s The English Patient: Monoscopic Seeing of Novelistic
Heteroglossia.” 1998, nr 4.2, p. 66.
18
E. Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature..., p. 17.
19
G. Huggan, The Post-Colonial Studies Reader, “Decolonizing the Map”,
London & NY 1995, p. 408.
20
E. Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature..., p. 118.
21
A. Nimer A. Abu Jweid, Pertanika J. Soc. Sci. & Hum., “The Fall of National
Identity in Chinua Achebe’s Things Fall Apart.” 2016, nr 24.1, p. 530.
22
E. Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature..., p. 17.
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nations. The world is compressed in a twofold sheet of paper
in which the powerful nations are dominating or controlling the
weakest ones. The debate in the novel is to what extent humans
have the right to decide the limits to our world. Gilles Deleuze
and Félix Guattari claim that maps are experimental in terms
of orientation; this orientation depends on which side draws the
map: „The map is open and connectable in all its dimensions;
it is detachable, reversible, susceptible to constant modification.
It can be torn, reversed, adapted to any kind of mounting,
reworked by an individual, group, or social formation. It can
be drawn on the wall, conceived of as a work of art, constructed
as a political action or as a meditation”23.
Traditionally, the power of the empire was reflected upon
how many territories were colonised, „They marked out a new
region, where a new life could begin to unfold”24. Therefore,
colonisers were the “fathers” of the new population. Hence, the
empire was supposed to have the supreme right to conquer the
land and impose its beliefs, rules and customs. In the novel
by Ondaatje, there is a lot of criticism about this issue, „The ends
of the earth are never the points on a map that colonists push
against, enlarging their sphere of influence”25. Furthermore,
in the film there is a clear connection between the rejection
of the character of the English patient to be owned by his lover,
Katharine Clifton and the rejection to colonialism and drawing
boundaries on maps:
It is the ownership on whose refutation the whole film hinges; for the
anti-colonialist ethos of the film means challenging the will to ‘own’
23

Ibidem, p. 12.
Ibidem, p. 18.
25
Ibidem, p. 124.
24
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and control the rest of the world by drawing boundaries (the
symbolism of ‘maps’), by making a binary division between “us” and
“them” and attributing superiority, and the right to command, to one
side of this polarizing line and inferiority, and the obligation to obey
and serve, to the other side26.

The author reverses the established conception
of territorial division. He wagers on a global perspective of the
story. The term globalisation is depicted in the novel through
characters’ behaviour by means of a common understanding
among them.
It is true that we need maps to organise the world, but
this does not imply the powerful against the powerless. In this
world, we need collaboration because, as a matter of fact, the
world is not „a two-dimensional sheet of paper”27. The globe is far
more complex than it is depicted in maps and so it is people’s
minds, customs, religions and behaviours. This idea is reiterated
both in the novel and the film:
I believe in such cartography – to be marked by nature, not just
to label ourselves on a map like the names of rich men and
women on buildings. We are communal histories, communal
books. We are not owned or monogamous in our taste
or experience. All I desired was to walk upon such an earth that
had no maps28.

I know some day you will carry me out into the
palace of winds. That’s all I have wanted, to walk

26

B. Niroumand & H. Pirnajmuddin, Studies in Literature and Language, “An
Earth without Maps.” 2012, nr 4.1, p. 138.
27
M. Ondaatje, The English Patient…, p. 141.
28
Ibidem, p. 224.
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in such a place with you, with friends, an earth
without maps29.
The English Patient is considered to be one of the first
representations of a globalised world. Hence, one of the first
attempts in reconciling the West and the East. Nevertheless,
as the next chapter exposes, there is no such reconciliation
at the end of the novel. The best contribution of Ondaatje to the
novel is the ability to make ‘European readers’ feel ashamed
of what their predecessors did to the West side in the Second
World War.
3. Failure in reconciling the West and the East
As was mentioned previously, in The English Patient there is an
attempt to reconcile nations, cultures and ultimately, the west
side of the world with the east. This is symbolically represented
in the relationship between Hana, the Canadian army nurse and
Kip, the Indian Sikh. The former is the representation of the
West in opposition to the latter, the Sikh which is the symbolic
East and the colonised world in general. Hana describes him
as „the anonymous member of another race, a part of the
invisible world”30. Therefore, Kip is the representation of the
other, someone who is not part of their own culture. The
representation of encounters with ‘otherness’31 is also
represented in a book by J. M. Coetzee: Disgrace (1999). As it
occurs in the book by Coetzee, Kip is the humanization of „the
29

A. Minghella, The English Patient, Matrix 1996, min. 152.
M. Ondaatje, The English Patient…, p. 171.
31
A. Van Der Vlies, J. M. Coetzee’s Disgrace, London & NY 2010, p. 12.
30
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trope of a stranger in the midst of apparent familiarity”32.
However, the character of David although being white,
represents darkness: „the unwanted visitor, the man whose
name is darkness”33. And Kip is the opposite; he is the ‘blackish’
outsider but wanted since due to his help the rest of the
characters are able to survive among the vast number
of bombs. In this case, the ‘other’ do not pose a threat for the
rest of characters but totally the reversed situation.
The couple has a relationship while living in the villa.
However, the Sikh abandons her due to the Hiroshima and
Nagasaki bombs. The Sikh is no longer able to love someone who
belongs to the race responsible for „the death of a civilization”34.
At the end of the novel, he runs away from that villa and those
‘White’ people seek a better place far away from injustice. This
is what Boehmer calls “postcoloniality” or that condition
in which „colonized people seek to take their place, forcibly
or otherwise, as historical agents in an increasingly globalized
world”35.
Nonetheless, in the film, the episode of the Hiroshima
and Nagasaki bombs does not have the weight it should.
Perhaps, the story is more tragic through the lens of the
romantic love story of Almásy (The English Patient) and
Katharine that the real tragedy which took place in the Eastern
world. Bearing in mind that this essay is about postcolonial
issues, I am not going to take into account the peripheral
stories which make the film more appealing to the audience.
I must say that in the novel, this love story also took place but
32

Ibidem, p. 34.
J. M. Coetzee, Disgrace, London & NY 1999, p. 168.
34
M. Ondaatje, The English Patient…, p. 245.
35
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it is not central and has no meaning to our postcolonial analysis
of the novel. As Jaireth points out: „Perhaps Minghella wanted
to tell the tragic story of a romantic adventure, and when it began
to take shape within that framework, the crystal set and
Hiroshima and Nagasaki fell by the wayside as unwanted
distractions. The narrative economy of his story demanded
this”36. In my opinion, the film forgets some of the most
important postcolonial aspects of the novel but as the director
says: „any number of versions [of the film] were possible and I’m
certain that the stories I chose to elaborate say as much about my
own interests and reading as they do about the book”37.
Hana’s perspective of Kip is opposite. She is constantly
praising Kip’s polite behaviour in the fact that „he believes
in a civilized world. He’s a civilized man”38. Therefore, in the novel,
the Western citizen is the ‘barbaric’ one, the non-civilised, the one
who is murdering in order to impose their culture. In the film also,
Minghella undermines „the clichés of the non-Europeans as stupid
and incompetent”39.
Hana reminds of Doris Lessing’s character, Mary Turner
in The Grass is Singing (1950). „The colonial ruling power dictates
that she as an individual has to behave according to the terms
imposed by her imperial identity”. In fact, both of them are
heroines in the novel since both “reverse[s] the social, racial
and cultural orders of [her] society”40, in different manners;
36

S. Jaireth, “Anthony Minghella’s The English Patient…”, p. 60.
A. Minghella, The English Patient: A Screenplay, London 1997, p. XV.
38
M. Ondaatje, The English Patient…, p. 108.
39
B. Niroumand & H. Pirnajmuddin, “An Earth without Maps.”, p. 137.
40
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is Singing.” 2011, nr 12.1, p. 120.
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Mary Turner in an unconscious or passive manner and Hana
consciously active. Regarding this, Hana changes considerably
according to the novel or the film. In the novel, she is far more
active, she is the listener to the English patient’s stories but she
also writes a diary and letters. However, in the film she is more
an „interlocutor and a listener, a lens as well as a viewer,
a springboard from which the patient tries to reach the realms
of his memories. As an interlocutor, however, she is passive.
She is not required to talk”41.
On the other hand, the Eastern citizen is the righteous, the
civilised, and the one who believes in a harmonious relationship
among individuals, irrespective of their religion, culture, or origin.
Historically speaking, in 1835, Macaulay, the British historian and
Whig politician supported giving a European education to Indians
due to the benefits of encouraging ‘civilized’ behaviour and hence
profitable trade among former ‘savages’42. What the romantic
relationship between Hana and Kip suggests: a possible
reconciliation between West and East is totally denied in Doris
Lessing’s The Grass is Singing (1950). In this novel, a relationship
between Whites and Blacks is seen as:
[…] ‘white civilization’ which will never, never admit that a white
person, and most particularly, a white woman, can have a human
relationship, whether for good or for evil, with a black person43.

As Boehmer points out, both settlers and native writers found
themselves in conflicted collaboration with European cultural forms
41

Jaireth, “Anthony Minghella’s The English Patient…”, p. 67.
E. Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature..., p. 35.
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such as ‘the nation, identity and civilization’ in order to construct
a ‘real’ or rooted identity44.
The roles and the stereotypes associated to each part
of the world are interchanged. As stated previously, one of the
most prominent issues in this topic is how Hana admires Kip. She
is constantly talking about the way „she learns all the varieties
of his darkness”45. She assumes that there is no difference
between them since when they are alone they always are „equal
in darkness”46. Thus, Kip’s blackness or black skin 47 is not
a matter of distinction but of admiration, of beauty. Contrary
to what had been considered, „the dark associations to alterity
[…] remained largely indescribable and horrific”48.
Ondaatje portraits a sublime description of the East world
as the civilised one in contrast to the West which is the cause
of war, death and devastation. In fact, characters representing the
West are in the other side; in the side of the colonised. The
hatred and repulsion for war are the shared feelings expressed
by all the characters. European people, or in more general terms,
White people representative of the Empire are responsible for
the Second World War, and in consequence for thousands
of deaths; „American, French, I don’t care. When you start
bombing the brown races of the world, you’re an Englishman”49.
Due to the dominance of the British Empire in India, the rest

44
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of the European countries were rapidly put under the same
umbrella.
In the novel, people from the West realise that the
construction of nations has led to warfare and devastation. At the
very end, they realise that the past cannot be changed but
revisited to find a solution. As Joseph Pesch comments, „With
the sense of historical progress and civilization at an end, the
characters are shown returning to the past in an attempt
to stabilize their lives”50.
Another important issue is how the term mimicry
is presented. The postcolonial theorist Homi Bhabha in his
Location of Culture51 has described how „the act of doubling the
white man’s image in effect displaced the representations
of authority”52. The example of mimicry is represented through
Kip, the Indian Sikh who is fighting for the British. He
is criticised by their relatives and friends for not being faithful to
his country, „Although he is a man from Asia who has in these
last years of war assumed English fathers, following their codes
like a dutiful son”53. He is conscious that he is defending a country
which just imposes beliefs, customs and even a language to his
own one. He is working for the same people who are forcing and
conquering his people and country. Nevertheless, he has no choice.
He is forced to be either on the British side, or he is against it.
As the narrator critically remarks, „What he saw in England was
a surfeit of parts that would keep the continent of India going for

50
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two hundred years”54. When a place is colonised that place is no
longer the same. It loses its origins, roots and the citizens lose
their autochthonous national identity: „I grew up with traditions
from my country, but later, more often, from your country. Your
fragile white island that with customs and manners and books
and prefects and reason somehow converted the rest of the
world”55.
However, Kip breaks totally with his ‘European side’
when the atomic bombs were unleased in Hiroshima and
Nagasaki in 1945 which meant the end of the Second World
War56. He left Hana since he could not stand being around
European people. This is the end of a war, the end of the book
and the end of any possibility of reconciliation between the West
and the East: „If he could walk across the room and touch her
he would be sane. But between them lay a treacherous and
complex journey. It was a very wide world”57.
On the other hand, as said previously in connection
to Hana, ‘White’ characters in this book are not on the side
of colonisers. They feel more identified with the East, the ‘others’
rather than their own countries and compatriots. This
is reflected quite clearly through the pages, for instance in this
statement, „Some of the English love Africa. A part of their brain
reflects the desert precisely. So they’re not foreigners there”58.
The English Patient has been written based upon several
fictional stories in a historical and real background. Ondaatje
54
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employs a postmodern vision, challenging the official version
from the past, „all fragments of a communal book that challenge
the frontiers between fact and fiction”59.
4. Conclusion
The English Patient is the story of „a mind travelling east and
west in the disguise of sandstorm”60. Empathy among characters
is reflecting during the whole process of psychological healing
across the pages. They have a strong necessity of each other
in order to survive and later on, to heal the psychological injuries
subsequent to World War II. In fact, this is not a story
of divisions or clashes but of reassembling the little pieces
of each of the characters. Nevertheless, some of them were
so broken that there was no possible solution for them.
What Ondaatje has achieved with The English Patient
has been what Boehmer calls ‘subversion by imitation’. This
term means „a mode constantly enacted in the bending and
‘misshaping’ of the English language by postcolonial writers
around the world today”61.
Michael Ondaatje is considered to be a diasporic writer.
He is part of the East, since he was born in Sri Lanka. However,
he writes from the Western perspective and using the English
language as a powerful weapon. He writes using the language
of the colonisers to criticise what they have done while ruling

59
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other countries. Ashcroft et al. (1989)62 have pointed out that
postcolonial literatures are the result of geographical and
psychological displacement. Hence, the originality of Ondaatje’s
work, as well as other postcolonial authors, resides in how
he counterattacks the First World employing the language they
used to impose to them. In other words, Ondaatje’s use
of English and not his vernacular language denotes a mastering
of not only the language, but the global culture and literature.
That is the reason why some postcolonial authors are called
‘diasporic writers’. They moved from their original places
to other countries of the First World to become well-known
writers. This geographical displacement to which I have referred
previously originates a psychological displacement as well. This
process is the helper to the author while writing a postcolonial
fiction. Only when they get immersed in the ‘Western society’
they are able to compare and understand what happened in their
own countries and the process of Colonialism and the later
Postcolonialism.
Thus, what Michael Ondaatje, as well as other writers
such as Paul Gilroy or Stuart Hall have achieved, was the
creation of a „connection, a commitment to uniting what
colonialism put asunder, linking the Third World and the First,
and, above all, emphasizing how the experience of the one has
for so long been bound up in that of the other”63.
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