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Niemal ka¿da teoria pañstwa jest determinowana wyznawan¹ przez autora
ideologi¹ polityczn¹. £¹czenie nauki z treci¹ aktualnej sytuacji politycznej by³o
symptomatyczne dla cesarskich Niemiec.1 Nie oznacza to, ¿e akademicy Drugiej
Rzeszy odnosili siê lekcewa¿¹co do warstwy teoretycznej swych dzie³. Niniejszy
artyku³ oraz prezentacja biografii Georga Jellinka stanowi¹ próbê odpowiedzi na
pytanie o pogl¹dy polityczne klasyka niemieckiej nauki o pañstwie.
Uczeñ Jellinka  Guido Leser napisa³, ¿e polityczne przyporz¹dkowanie
jego mistrza chyba nie jest mo¿liwe.2 Profesor z Heidelbergu istotnie nie zabiera³ czêsto g³osu w bie¿¹cej dyskusji politycznej, jak Max Weber czy Dietrich
Schäfer, jednak nie unika³ wypowiedzi w kwestiach prawno-politycznych lub
uniwersyteckich. Dlatego s¹ przes³anki ku temu, aby podj¹æ próbê zdefiniowania
jego pogl¹dów politycznych.
Georg Jellinek na pocz¹tku pracy na Uniwersytecie Karola Ruprechta interesowa³ siê przede wszystkim problemami politycznymi Austrii (swojej pierwszej
ojczyzny). Okazj¹ do zabrania g³osu w dyskursie na ten temat by³ projekt refor1
Por. J. W. O c h m a ñ s k i, Ewolucja koncepcji pañstwa w naukach prawnych w Niemczech
w latach 18711936, Czasopismo PrawnoHistoryczne 1997, t. XLIX, z. 12, s. 101111.
2
G. L e s e r, Georg Jellinek, [w:] Universitätsbibliothek Heidelberg, Handschriftenabteilung,
Nachlaß Gustav Radbruch, Hs. 3761, III F [cyt. za:] K. K e m p t e r, Judentum, Liberalismus,
Nationalismus. Biographische Prägungen von Georg Jellineks politischer Persönlichkeit, [w:] Georg
Jellinek  Beiträge zu Leben und Werk, red. S. L. Paulson, M. Schulte, Tübingen 2000, s. 53.
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my prawa wyborczego do Rady Pañstwa Edwarda Taaffego.3 Autor nazwa³ go
du¿¹ frywolnoci¹ najnowszej historii4, gdy¿ propozycja rz¹du austriackiego
przewidywa³a utworzenie dodatkowej kurii dla robotników. W liberalnym czasopimie Neue Freie Presse opublikowa³ artyku³, w którym ostrzega³, ¿e reforma
Taaffego grozi³a niebezpieczeñstwem najg³êbszej rewolucji.5 Trzynastu przedstawicieli kurii robotniczej sta³oby siê  jak pisa³ Jellinek  dyrektoriatem, socjalistycznym komitetem wykonawczym w Izbie Pos³ów, mog¹cym w przysz³oci
przej¹æ w³adzê w pañstwie.6 Aby tego unikn¹æ, proponowa³ utworzenie kurii, w której znaleliby siê reprezentanci nie tylko robotników, lecz wszystkich warstw spo³ecznych. To rozwi¹zanie Jellinka zosta³o faktycznie wprowadzone w ¿ycie ustaw¹
z 1896 r., w czasie rz¹dów Kazimierza Badeniego.7 Autor Allgemeine Staatslehre
naturalnie krytycznie odnosi³ siê do teorii socjalistycznych.8 Twierdzi³, ¿e socjaldemokraci bêd¹ musieli przekszta³ciæ siê w radykaln¹ partiê reformacyjn¹.9 Ocena
tego ugrupowania przez Jellinka stawa³a siê z czasem mniej surowa. Trudno jednak pogodziæ jego afirmacjê dla wartoci liberalnych ze zgod¹ na spo³eczn¹ ochronê ustawodawcy i politykê socjaln¹ pañstwa.10 Fakt ten to jeden z ciekawszych
niuansów w politycznym obrazie bohatera niniejszego artyku³u.
Georg Jellinek by³ niew¹tpliwie zwi¹zany z Parti¹ Narodowo-Liberaln¹.
W 1892 r. zosta³ zaproszony na zebranie tego ugrupowania w Heidelbergu, aby
zabraæ g³os w sprawie d¹¿eñ narodowociowych Czechów.11 Prelegent by³ przePor. H. W e r e s z y c k i, Historia Austrii, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1986,
s. 245246.
4
List G. Jellinka do L. Felixa z 17 padziernika 1893 r., [w:] Bundesarchiv Koblenz, N 1136/43,
[cyt. za:] C. J e l l i n e k, Georg Jellinek. Ein Lebensbild, Entworfen von seiner Witwe Camilla
Jellinek, Sonderdruck aus Georg Jellinek Augewählte Schriften, Bd. 1, Scientia Verlag, Aalen
1970, s. 99.
5
G. J e l l i n e k, Entwurf der österreichischen Wahlreform, Neue Freie Presse z 16.06.1895,
[w:] Ausgewählte Schriften und Reden (Mit einem Geleitwort von Wilhelm Windelband), Bd. 2,
Verlag von O. Häring, Berlin 1911, s. 378.
6
Ibid., s. 379 i n.
7
Por. J. P a j e w s k i, Historia powszechna 18711918, PWN, Warszawa 1971, s. 127. Por.
tak¿e: G. J e l l i n e k, Das österreichische Herrenhaus und seine Reform, Neue Freie Presse
z 25.12.1906, [w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 2, s. 361370.
8
Wród teoretyków socjalizmu Jellinek najwy¿ej ceni³ Karola Marksa. Por. K. K e m p t e r,
Die Jellineks 18201955. Eine familienbiographische Studie zum deutschjüdischen Bildungsbürgertum, Droste Verlag, Düsseldorf 1998, s. 349.
9
G. J e l l i n e k, Prawo mniejszoci, t³um. S. Posner, A. wiêtochowski (przedmowa), Warszawa 1901, s. 35.
10
Wydaje siê, ¿e mo¿na w tym miejscu mówiæ o pewnym wp³ywie rozwi¹zañ szwajcarskich.
Por.: List G. Jellinka do L. Felixa z 30 grudnia 1894 r., [w:] Bundesarchiv Koblenz, N 1136/43,
[cyt. za:] K. Kempter, Die Jellineks , s. 349. Por. tak¿e: G. J e l l i n e k, Verfassungänderung
und Verfassungswandlung. Eine staatsrechtlich-politische Abhandlung, Berlin 1906, s. 1819, 62.
11
Trudno wyranie stwierdziæ, czy G. Jellinek by³ wtedy cz³onkiem Partii Narodowo-Liberalnej.
3
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ciwny utworzeniu pañstwa czeskiego. Uwa¿a³, ¿e taki krok oznacza³by nie tylko
przeladowania mieszkaj¹cych tam Niemców, lecz tak¿e by³by zagro¿eniem dla
pokoju Rzeszy Niemieckiej.12 Jellinek ho³dowa³ supremacji politycznej i kulturowej Niemców w Europie rodkowo-Wschodniej. Wydaje siê, ¿e jego stanowisko mo¿na okreliæ jako antys³owiañskie.13 Potwierdzi³ to m.in. swoim zaanga¿owaniem w sprawê tzw. rozporz¹dzeñ jêzykowych dla Czech i Moraw, wydanych w 1897 r. przez rz¹d austriacki. Wprowadza³y one do urzêdów jêzyk
czeski jako równoprawny z niemieckim. Profesorowie niemieckiego uniwersytetu w Pradze14 wystosowali petycjê do austriackiej Rady Pañstwa przeciwko rozporz¹dzeniom, które mia³y dyskryminowaæ niemieckojêzycznych urzêdników
i faworyzowaæ dwujêzycznych Czechów. G. Jellinek z D. Schäferem podjêli
inicjatywê na rzecz poparcia uczonych z Pragi przez uniwersytety Rzeszy Niemieckiej. Odpowiedni¹ deklaracjê podpisa³o ponad omiuset profesorów, którzy
solidaryzowali siê z Niemcami w Austrii i popierali ciê¿k¹ walkê [...] o ich
narodow¹ egzystencjê i ich uprawnion¹ pozycjê w starej, przez nich zorganizowanej i w pierwszym rzêdzie przez ich si³ê utrzymywanej monarchii habsburskiej.15 Odezwa niemieckich uniwersytetów by³a g³ono komentowana zarówno
w Rzeszy, jak i w Austrii. Wiedeñskie czasopismo Die Reichswehr wyrokowa³o wrêcz o mo¿liwym pogorszeniu stosunków miêdzy dwoma pañstwami z powodu ingerowania w wewnêtrzne sprawy monarchii habsburskiej.16
Podsumowaniem dyskusji by³ wyk³ad Jellinka pt. Prawo mniejszoci w wiedeñskim Towarzystwie Prawniczym.17 Referent konstatowa³, ¿e problem narodowociowy w Austrii w zasadzie sprowadza siê do sprawy niemieckiej. W parList G. Jellinka do L. Felixa z 20 stycznia 1893 r., [w:] C. Jellinek, op. cit., s. 96.
Dzisiejszy Niemiec nie mo¿e jutro staæ siê S³owianinem, a gdyby przypadkowo mia³ nim
zostaæ, spotka siê s³usznie z powszechn¹ wzgard¹ (G. J e l l i n e k, Prawo mniejszoci..., s. 31
32). Por. tak¿e: P. H o n i g s h e i m, Georg Jellinek, Ein Wort zum 100. Geburstag eines soziologischen Juristen und Historikers sozialer Ideen und Institutionen, Kölner Zeitschrift für Soziologie 1950/51, nr 3, s. 395396; J. P a j e w s k i, Historia powszechna , s. 123127. Wydaje siê,
¿e antys³owiañskie nastawienie Georga Jellinka by³o zwi¹zane nie tylko ze stanowiskiem jego ojca
 Adolfa Jellinka, lecz tak¿e z dowiadczeniami wiedeñskimi. Czescy nacjonalici byli w Austrii
zwi¹zani tzw. ¿elaznym piercieniem z kleryka³ami i konserwatystami. Stronnictwo ultramontañskie by³o odpowiedzialne za problemy Jellinka z otrzymaniem profesury.
14
Od 1882 r. uniwersytet w Pradze by³ podzielony na dwie uczelnie: czesk¹ i niemieck¹.
15
Cyt. za: C. J e l l i n e k, op. cit., s. 107.
16
Równie¿ Niemcy maj¹ swoich Polaków, Duñczyków, Francuzów, którzy mieliby za z³e,
je¿eli pozwolono by sobie z Krakowa, Lwowa, z Kopenhagi i z Sorbony przes³aæ takie uk³ony, jak
te, które Pan profesor Jellinek i jego koledzy wys³ali do Pragi. Tego rodzaju narodowe bratania siê
w spornych kwestiach wewn¹trzpolitycznych s¹ przy tym pogwa³ceniem pojêcia pañstwowej integracji (Berliner Tageblatt z 23.07.1897 r. [cyt. za:] K. K e m p t e r, Die Jellineks , s. 330).
17
Zgodnie z list¹ publikacji G. Jellinka, do 1911 r. ukaza³y siê przek³ady tej pracy na jêzyk
czeski, rosyjski, angielski i polski (z przedmow¹ A. wiêtochowskiego). Por.: W. J e l l i n e k,
Georg Jellineks Werke, Archiv des Öffentlichen Rechts 1911, Nr 4, Bd. 27, s. 613.
12
13
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lamencie powsta³y faktycznie dwie si³y: wiêkszoæ s³owiañska i mniejszoæ niemiecka (Corpus Slavorum i Corpus Germanorum).18 Jedynym trwa³ym rozwi¹zaniem tej sytuacji  zdaniem Jellinka  by³o przyznanie nienaruszalnych praw
niemieckiej mniejszoci. Przyk³ady tego rodzaju przywilejów widzia³ autor w praktyce ustrojowej Drugiej Rzeszy.19 Tezy profesora zyska³y aprobatê badeñskiego
ksiêcia Fryderyka I, który  jak pisa³ Jellinek w licie do Ludwiga Felixa 
przes³a³ mu d³ugi, nad wyraz przyjacielski list.20 Praca otrzyma³a te¿ pozytywne recenzje naukowe.21 Wydaje siê, ¿e w kolejnych latach twórca Ogólnej nauki
o pañstwie mia³ wiêkszy dystans do problemów narodowociowych. Jednak teza
o Niemcach jako góruj¹cym gatunku nadal by³a mu bliska.22 Zaanga¿owanie
Georga Jellinka w sprawê rozporz¹dzeñ jêzykowych zosta³o pozytywnie przyjête przez sfery rz¹dowe Rzeszy.23 Autor okaza³ siê w jakim stopniu niemieckim
nacjonalist¹.
Antagonizm pomiêdzy Niemcem a S³owianinem jest jedynym, który stale wstrz¹sa istnieniem Austrii. Wszystkie inne ró¿nice narodowociowe s¹ mniej wa¿ne (G. J e l l i n e k, Prawo
mniejszoci..., s. 34).
19
W pewnych sytuacjach przedstawiciele pañstw Rzeszy dysponowali sprzeciwem wobec
postanowieñ wiêkszoci Rady. Przyk³adowo szeæ g³osów bawarskich lub cztery g³osy wirtemberskie mia³y prawo veta wzglêdem postanowieñ wiêkszoci. Por. ibidem.
20
List G. Jellinka do L. Felixa z 26 lipca 1898 r., [w:] Bundesarchiv Koblenz, N 1136/44,
[cyt. za:] C. J e l l i n e k, op. cit., s. 107.
21
Swoista recenzja pracy Jellinka znalaz³a siê w Przedmowie A. wiêtochowskiego do przek³adu polskiego, w której czytamy: Nie ta jest najlepsza ksi¹¿ka, która podaje czytelnikowi ustalone prawdy, bo tych jest bardzo ma³o, ale ta, która go pobudza do mylenia. Z tego stanowiska
oceniana praca Jellinka posiada ogromn¹ wartoæ. Autor jej po raz pierwszy w literaturze wiatowej nakreli³ historyczny rodowód zasady porz¹dkuj¹cej rozbie¿noci d¹¿eñ ludzkich w spo³ecznociach i zrzeszeniach uorganizowanych, nie po raz pierwszy, ale gruntownie podwa¿y³ ten ich
fundament, a chocia¿ go nie zast¹pi³ innym, skierowa³ na ten bardzo wa¿ny przedmiot uwagê ludzi
wysy³aj¹cych swe myli na zwiady ku przysz³oci (Przedmowa A. wiêtochowskiego, [w:] G. J e l l i n e k, Prawo mniejszoci..., s. 6). Por. tak¿e: C. S. (brak wiadomoci o autorze), Prawo mniejszoci (rec.): G. J e l l i n e k, Das Recht der Minoritäten, Wien 1898, Gazeta S¹dowa Warszawska z 30 stycznia (11 lutego) 1899, nr 6, s. 7678, s. 91; Gazeta S¹dowa Warszawska z 6 (18)
lutego 1899, nr 7, s. 108; Gazeta S¹dowa Warszawska z 13 (25) lutego 1899, nr 8, s. 124;
Gazeta S¹dowa Warszawska z 20 lutego (4 marca) 1899, nr 9, s. 137138; Gazeta S¹dowa
Warszawska z 27 lutego (11 marca) 1899, nr 10, s. 155.
22
Por. G. J e l l i n e k (rec.): H. R a u c h b e r g, Der nationale Besitzstand in Böhmen, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1906, nr 62, s. 370373; H. R a s c h h o f e r, Nationalität und Gesellschaft in der Staatslehre Georg Jellineks, [w:] Volkstum zwischen Moldau, Etsch
und Donau. Ksiêga dedykowana Franzowi Hieronymusowi Riedlowi, red. T. Veiter, WienStuttgart 1971, s. 344350.
23
Cesarski urz¹d marynarki wojennej przes³a³ mi projekt dotycz¹cy marynarki wojennej 
zaszczyt, w którym bra³em udzia³ tylko z kilkoma kolegami. Moje wstawienie siê za Prag¹ zwróci³o uwagê w Berlinie i w wysokich krêgach Rzeszy, sta³em siê znany jako myl¹cy narodowo
cz³owiek. To mnie cieszy. (List G. Jellinka do L. Felixa z 4 grudnia 1897 r., [w:] Bundesarchiv
Koblenz, N 1136/44, [cyt. za:] K. K e m p t e r, Die Jellineks..., s. 330331).
18
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W przedmiocie polityki wewnêtrznej pañstwa niemieckiego Jellinek przyjmowa³ z regu³y stanowisko liberalne, za ton jego krytyki by³ wywa¿ony i umiarkowany. Na uwagê zas³uguj¹ dzia³ania profesora przy próbach ingerencji Kocio³a w sprawy polityki pañstwa, kultury czy nauki. Dowód swego antyklerykalizmu i postawy liberalnej z³o¿y³ w tzw. sprawie Spahna (Fall Spahn). Historyk
Martin Spahn jako profesor  katolik mia³ byæ narzucony uniwersytetowi w Strasburgu. Sprzeciwi³a siê temu grupa uczonych (w tym Jellinek) z Theodorem Mommsenem na czele.24 W 1906 r. autor równie¿ krytycznie odniós³ siê do projektu
ustawy o szkolnictwie powszechnym, która de facto wprowadza³a szko³y wyznaniowe. Rektor z Heidelbergu zdecydowanie sprzeciwia³ siê ingerencji Kocio³a
w sprawy publiczne, co da siê te¿ zauwa¿yæ w jego nauce o pañstwie.25 Du¿e
znaczenie  wed³ug Jellinka  mia³a przy tym wolnoæ w badaniu naukowym.26
Najbardziej spektakularnym wyst¹pieniem politycznym twórcy Allgemeine Staatslehre by³ jego g³os w dyskusji w zwi¹zku z tzw. afer¹ Daily Telegraph.
Dotyczy³a ona wywiadu udzielonego przez cesarza Wilhelma II dziennikowi angielskiemu.27 Artyku³ przedrukowany w Norddeutschen Allgemeinen Zeitung
wywo³a³ powa¿n¹ dyskusjê na temat parlamentarnej odpowiedzialnoci kanclerza Rzeszy, który zna³ tekst wywiadu przed publikacj¹.
W zwi¹zku z tym wydarzeniem, Georg Jellinek wyg³osi³ na zebraniu Partii
Narodowo-Liberalnej prelekcjê pt. Cesarz a konstytucja Rzeszy.28 Proponowa³,
aby silniej ni¿ dotychczas zwi¹zaæ kanclerza votum zaufania, a Sejmowi Rzeszy
przyznaæ prawo obsadzania szefa rz¹du wiêkszoci¹ 2/3 g³osów. Nie zamierza³

Por. List G. Jellinka do L. Felixa z 5 czerwca 1893 r., [w:] Bundesarchiv Koblenz, N 1136/
43, [cyt. za:] C. J e l l i n e k, op. cit., s. 98.
25
Katolicyzm by³  zdaniem Jellinka  jednym z najwiêkszych zagro¿eñ [...] [dla  J. K.]
sfery wolnoci sumienia i nauki (P. H o n i g s h e i m, Georg Jellinek..., s. 395).
26
W jednej z mów rektorskich Jellinka czytamy: Chcia³oby siê myleæ [...], ¿e wolnoæ
nauki dzisiaj i w przysz³oci bêdzie czym ca³kowicie zrozumia³ym! Niegdy naiwnie wierzono, ¿e
wolnoæ ludu oznacza wolnoæ ducha (G. J e l l i n e k, Großherzog Friedrich I. von Baden. Rector
magnificentissimus der Ruperto Carola, Gedächtnisrede gehalten bei der akademischen Trauerfeier am 25. October 1907, Heidelberg 1907, [w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 1, s. 381).
27
W wywiadzie z 28 padziernika 1908 r. pt. The German Emperor and England cesarz
Wilhelm II wskazywa³ na niewdziêcznoæ Anglii, której mia³ udzielaæ rad podczas wojny z Burami. Jednak proponowa³ te¿ Brytyjczykom sojusz przeciwko Japonii. Nastroje antyangielskie by³y
doæ powszechne w Niemczech, dlatego probrytyjskie owiadczenie Wilhelma II spotka³o siê z ostr¹
reakcj¹ spo³eczeñstwa niemieckiego. Win¹ obarczono kanclerza von Bühlowa, który wkrótce poda³ siê do dymisji. Por.: J. K r a s u s k i, Historia Rzeszy Niemieckiej 18711945, Poznañ 1971,
s. 163164; H. P. U l l m a n n, Das Deutsche Kaiserreich 18711918, Frankfurt a. M. 1995,
s. 169170; M. S t ü r m e r, Das ruhelose Reich. Deutschland 18661918, Berlin 1983, s. 338339.
28
Marianne W e b e r, Max Weber. Ein Lebensbild mit 13 Tafeln und 1 Faksimile (3. Auflage,
unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1926, ergänzt um Register und Verzeichnisse von Max
Weber  Schäfer), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1984, s. 411.
24
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zmieniaæ konstytucji, lecz wprowadziæ zmiany za pomoc¹ ustawy wykonawczej
do jej art. 17.29 Projekt opublikowano we Frankfurter Zeitung.30
Propozycje zmian mog³y sugerowaæ metamorfozê polityczn¹ Jellinka. Budzi³y sprzeciw nie tylko w obozie konserwatywnym, lecz tak¿e w szeregach
partii narodowo-liberalnej. Twierdzono, ¿e rozwi¹zania rektora w istocie prowadz¹ do systemu parlamentarnego.31 W. J. Mommsen przyj¹³ konstatacjê, ¿e
Jellinek po aferze Daily Telegraph faktycznie zmieni³ pogl¹dy w kwestii ustroju
Rzeszy.32 Moim zdaniem taka teza stanowi pewne nadu¿ycie. Po pierwsze, projekt ustawy Jellinka nie zak³ada³ zmiany konstytucji. Po drugie, mianowanie
kanclerza przez Reichstag mia³o miejsce w sytuacjach wyj¹tkowych, np. przy
ca³kowitej utracie legitymacji do sprawowania w³adzy przez rz¹d. Zdaniem Jellinka istota systemu parlamentarnego, co do zasady, le¿a³a w powo³ywaniu i odwo³ywaniu rz¹du przez sejm. Projekt tego nie przewidywa³.33 Trudno te¿ zak³adaæ, ¿e autor negowa³ system konstytucyjny Bismarcka, którego sam nazywa³
wielkim mistrzem pañstwa.34 Jellinek uwa¿a³, ¿e g³ówn¹ przeszkod¹ dla wprowadzenia pe³nego parlamentaryzmu w Niemczech by³a silna pozycja Prus i Bundesratu. Ponadto  w przekonaniu autora  zmiana systemu rz¹dzenia rodzi³a pytanie o jego koherencjê z ustrojem pañstwa zwi¹zkowego  pañstwo unitarne czy
zwi¹zkowe?35 Jednak przyjêcie stwierdzenia, ¿e Jellinek zupe³nie odrzuca³ rz¹dy
29
Art. 17 brzmi nastêpuj¹co: Cesarz przygotowuje ostatecznie i og³asza ustawy Rzeszy oraz
czuwa nad ich wykonaniem. Zarz¹dzenia i rozporz¹dzenia cesarza wydawane s¹ w imieniu Rzeszy
i wymagaj¹ dla swej wa¿noci kontrasygnaty kanclerza, który w ten sposób bierze na siebie za nie
odpowiedzialnoæ (Konstytucja Drugiej Rzeszy Niemieckiej z 16 IV 1871 r., [w:] Wiek XIX w ród³ach, red. S. B. Lenard, M. Sobañska-Bondaruk, PWN, Warszawa 1998, s. 324325).
30
G. J e l l i n e k, Verantwortlichkeit des Reichskanzlers, Frankfurter Zeitung z 1.12.1908 r.,
[w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 2, s. 431438. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem zosta³
póniej opublikowany w formie broszury. Por.: G. J e l l i n e k, Gesetzentwurf betreffend die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers und seiner Stellvertreter nebst Begründung, Heidelberg 1909.
31
Jak pisa³ P. Laband, by³by to: parlamentaryzm w swojej najskrajniejszej i najstraszniejszej formie, i jak mój wielce szanowny przyjaciel i kolega [Jellinek  J. K.] wyobra¿a sobie trwa³y
i celowy rz¹d Rzeszy przy takiej ustawie, nie mogê sobie tego w³aciwie wyobraziæ (P. L a b a n d, Der Staatsgerichtshof, Deutsche Juristen Zeitung 1909, nr 14, s. 394396).
32
Por. W. J. M o m m s e n, Max Weber und die deutsche Politik 18901920, Tübingen 1959,
s. 162.
33
Nie w mo¿liwoci wyj¹tkowego usuniêcia ministra z urzêdu, lecz we w³adzy obsadzania
stanowiska swoim stronnikiem partyjnym le¿y istotny przejaw parlamentarnej hegemonii (G. J e l l i n e k, Regierung und Parlament in Deutschland, Vortrag gehalten am 13. März 1909 in der Gehe
 Stiftung zu Dresden, Leipzig 1909, s. 25).
34
G. J e l l i n e k, Die Entstehung der modernen Staatsidee. Vortrag gehalten im Frauenverein zu Heidelberg am 13. Februar 1894, [w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 2, s. 53. Wrêcz o uwielbieniu Jellinka dla Bismarcka pisa³ jego uczeñ Paul Honigsheim. Por. P. H o n i g s h e i m, Georg
Jellinek..., s. 396.
35
Por. G. J e l l i n e k, Bundesstaat und parlamentarische Regierung, Neue Freie Presse
z 12.05.1907 r., [w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 2, s. 442446.
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parlamentarne, by³oby skrajn¹ i de facto nieprawdziw¹ konstatacj¹.36 Autor uwa¿a³, ¿e to partie polityczne nie s¹ gotowe do rz¹dzenia w danym momencie historycznym i wrêcz boj¹ siê tak¹ odpowiedzialnoæ na siebie przyj¹æ.37 By³ jednak
przekonany o nieuchronnoci dalszego procesu demokratyzacji ¿ycia publicznego.38
Niemiecki nacjonalizm Georga Jellinka by³ widoczny w jego wypowiedziach
w sprawach polityki zagranicznej i miêdzynarodowej. Profesor z Heidelbergu
nale¿a³ do grupy tzw. Flottenprofessoren. By³ zwolennikiem rozbudowy marynarki morskiej, podobnie jak m.in.: Max Weber, Georg Meyer, Hermann Oncken lub Dietrich Schäfer.39 Popiera³ niemieck¹ ekspansjê kolonialn¹. U¿ywa³ dla
jej wsparcia nie tylko argumentów natury ekonomicznej.40 Jellinek uwa¿a³, ¿e
rozwój floty i walka o hegemoniê morsk¹ bêd¹ s³u¿y³y ca³ej kulturze wiatowej. Niemiecka ekspansja kolonialna mia³a byæ tak¿e bodcem do dalszej liberalizacji ¿ycia politycznego: Wolnoæ obywatelska jest zawsze zwi¹zana z w³adz¹
na morzu: powietrze morskie czyni wolnym!.41 Jellinek w 1907 r. wst¹pi³ tym
samym do komitetu, którego celem mia³o byæ popieranie polityki kolonialnej
pañstwa (Kolonialpolitischen Aktionskomitee).42 Georga Jellinka nie nale¿y jed36
Jellinek uwa¿a³, ¿e system parlamentarny znajduje siê w kryzysie. Przewidywa³, ¿e dotychczasowe formy udzia³u spo³eczeñstwa w rz¹dzeniu bêd¹ musia³y ust¹piæ instytucji referendum na
wzór szwajcarski. Por.: G. J e l l i n e k, Verfassungsänderung und..., s. 7677; i d e m, Die parlamentarische Obstruktion, Neue Freie Presse z 26.07.1903, [w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 2,
s. 430.
37
G. J e l l i n e k, Regierung und Parlament..., s. 36. Por. tak¿e: idem (rec.): A. L a w r e n c e, Governments and Parties in Continental Europe, 2 Bände, Boston 1896, Deutsche Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft 1897/1898, nr 9/10, s. 307310.
38
Spo³eczeñstwo wspó³czesne przebywa coraz szersze krêgi ogarniaj¹ce proces demokratyzacji. Czy rozwój ten nape³nia nas radoci¹ albo bojani¹, o to mniejsza; ¿adne si³y wiata nie bêd¹
mog³y powstrzymaæ na sta³e tego dziejowo-przyrodzonego procesu (G. J e l l i n e k, Prawo mniejszoci..., s. 41).
39
Por. K. K e m p t e r, Die Jellineks , s. 335.
40
Rozwój handlu niemieckiego, wzrost wszystkich interesów zamorskich narodu niemieckiego domagaj¹ siê potê¿nej, rozwijaj¹cej siê broni do ich obrony (Cyt. za: A. K i r c h h o f f
/red./, Deutsche Universitätslehrer über die Flottenvorlage. Gutachten hervorragender deutscher
Universitätslehrer über die Bedeutung der Flottenvorlage, Gesammelt von der Berliner Wissenschaftlichen Correspondenz, Berlin 1900, s. 54).
41
Ibidem. Jellinek pisz¹c o relacjach miêdzy wolnoci¹ obywatelsk¹ a w³adztwem na morzu,
prawdopodobnie nawi¹zywa³ do pañstwa angielskiego.
42
Komitet powsta³ z inicjatywy profesorów: Gustava Schmollera, Hansa Delbrücka, Heinricha Dernburga i Dietricha Schäfera. Okaza³o siê jednak, ¿e mia³ on charakter czysto polityczny.
S³u¿y³ m.in. pozyskaniu dla kancelrza Bernharda von Bülowa bloku konserwatywnych i liberalnych partii Reichstagu. Jellinek pisa³: W styczniu zosta³em wezwany do Berlina, ¿eby wys³uchaæ
w ma³ym, ale wykwintnym gronie »intelektualistów« mowy programowej Bülowa, który zwróci³
siê do nas jako »przywódca narodu«. Przydzielono mi honorowe miejsce tu¿ obok kancelrza. (List
G. Jellinka do J. Ungera z 3 marca 1907 r., [w:] Bundesarchiv Koblenz, N 1136/41, [cyt. za:]
K. K e m p t e r, Die Jellineks , s. 338).
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nak ³¹czyæ z prawicowym imperializmem Wszechniemców, lecz z grup¹ tzw.
liberalnych imperialistów (liberalen Imperialisten). ¯¹dali oni uznania niemieckich interesów w zgodzie z innymi mocarstwami.43 Polityka kolonialna by³a
przywilejem  jak pisa³ autor  narodów cywilizowanych w stosunku do zacofanych.44
Ludom germañskim przys³uguje dzisiaj przewodnictwo w ludzkiej kulturze, a Niemcy, Anglia, Ameryka s¹ wspólnie powo³ane do tego, aby w historii ludzkoci tworzyæ wiek germañski.45

Jak wynika z przytoczonego cytatu, w obrazie politycznym Jellinka widaæ
nie tylko elementy niemieckiego szowinizmu kulturowego, lecz tak¿e  co w
pewnym sensie kolidowa³o z wilhelmiñsk¹ Weltpolitik  stanowisko proangielskie.46 Dalszej dzia³alnoci kolonialnej w sensie politycznym Jellinek nie rozwin¹³, a jego wypowiedzi w tej kwestii mia³y charakter okazjonalny.
Na szczególn¹ uwagê  moim zdaniem  zas³uguje zaanga¿owanie autora
w inicjatywê utworzenia Stowarzyszenia na rzecz Miêdzynarodowego Porozumienia. Jellinek obok Alfreda Hermanna Frieda i szwajcarskiego prawnika Otfrieda
Nippolda zalicza³ siê do cis³ego grona jego za³o¿ycieli.47 Zadaniem stowarzyszenia by³o pogodzenie nacjonalizmu z internacjonalizmem oraz wzbogacenie
mylenia narodowego o ideê miêdzynarodowego porozumienia i wspó³pracy.
rodkiem wiod¹cym do tego celu mia³a byæ budowa odpowiedniej struktury miêdzynarodowego s¹downictwa arbitra¿owego, konferencje i umowy miêdzypañstwowe.48 Dzia³ania Jellinka w sprawie stowarzyszenia by³y prawdopodobnie
zwi¹zane z obaw¹ przed wybuchem ogólnoeuropejskiej wojny.49 Autor sympatyzowa³ wprawdzie z ide¹ pacyfizmu, jednak wieczny pokój by³ dla niego utopi¹.
43
Por. W. J. M o m m s e n, Max Weber und die deutsche Politik 18901920, Tübingen 1959,
s. 83 i n.
44
Por. G. J e l l i n e k, China und das Völkerrecht, [w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 2,
s. 487495.
45
I d e m, Ansprache des Prorektors an die englischen Bürgermeister und Kommunalbeamten
anläßlich ihres Besuches in Heidelberg am 30. Mai 1907, [w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 1,
s. 351352.
46
Pod tym wzglêdem zgadza³ siê z Maxem Weberem. By³ te¿ pod wra¿eniem konstrukcji
ustroju Wielkiej Brytanii, która ³¹czy³a tradycjê z nowoczesnym systemem rz¹dów. Pod jego redakcj¹ ukaza³ siê przek³ad angielskiej ksi¹¿ki o brytyjskim rz¹dzie ze wstêpem autorstwa Jellinka.
Por. S. L o w, Die Regierung Englands. Uebersetzt von Johannes Hoops. Mit einer Einleitung
versehen von Georg Jellinek, Tübingen 1908, s. IIIVI.
47
W tworzenie stowarzyszenia zaanga¿owani byli tak¿e m.in.: Robert Piloty, Walther
Schücking, Emanuel von Ullmann, Franz von Liszt, Ernst Troeltsch i Max Weber. Por. K. K e m p t e r, Die Jellineks , s. 339.
48
Ibid., s. 339340.
49
Mo¿e zap³on¹æ wiatowy ogieñ, jakiego Europa od dawna nie widzia³a. (G. J e l l i n e k,
Balkankrise und Völkerrecht, Neue Freie Presse z 25.12.1908 r., [w:] Ausgewählte Schriften...,
Bd. 2, s. 512).
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Przypisywa³ nawet rozwi¹zaniom si³owym dobroczynn¹, historyczno-rozwojow¹ funkcjê, gdy¿ dziêki wojnom zosta³y zniszczone  jak pisa³  gnij¹ce stosunki polityczne i powsta³y nowe, poruszaj¹ce wiat [...] idee.50 Jellinek wierzy³ jednak, ¿e nagromadzenie dóbr materialnych, strach przed ich utrat¹, a tak¿e wzrost poziomu kultury i solidarnoci cywilizowanej ludzkoci zmniejszy
prawdopodobieñstwo konfliktów zbrojnych w Europie.51 Zaanga¿owanie w tworzenie Stowarzyszenia na rzecz Miêdzynarodowego Porozumienia by³o ostatni¹
inicjatyw¹ Georga Jellinka o charakterze politycznym.
***

Georg Jellinek nie nale¿a³ do czo³owych reprezentantów tzw. uczonych polityków (Gelehrtenpolitikers). Samodzielne stanowiska polityczne autora by³y stosunkowo rzadkie i z regu³y koncentrowa³y siê na kwestiach uniwersyteckich, kulturowych oraz prawnych. Jellinek by³ cz³onkiem Partii Narodowo-Liberalnej; niemieckim nacjonalist¹ i liberalnym imperialist¹. Nie nale¿y go jednak ³¹czyæ
z radykalnym ruchem Wszechniemców, lecz z tzw. normalnym nacjonalizmem
mieszczañstwa wilhelmiñskich Niemiec.52 Przyjmowa³ zasadniczo postawê antyklerykaln¹ i antys³owiañsk¹, co by³o w jakim stopniu konsekwencj¹ antysemickiej
dyskryminacji, jakiej dozna³ w Austrii. Raczej krytycznie odnosi³ siê do socjalizmu i socjaldemokracji. By³ generalnie przeciwnikiem ustroju parlamentarnego.
Obraz polityczny Jellinka zamazuj¹ nieco pewne antytezy w stosunku do
powy¿szych konstatacji, które  jak siê wydaje  autor odczytywa³ jako koherentne. Po pierwsze, optowanie za polityk¹ imperialn¹ Rzeszy i sympatyzowanie
z pacyfizmem. Po drugie, programowy liberalizm i zgoda na politykê socjaln¹
pañstwa. Ów synkretyzm polityczny klasyka niemieckiej nauki o pañstwie nie
ma jednak zasadniczego wp³ywu na obraz ca³oci, który  moim zdaniem  pozwala uznaæ Georga Jellinka za narodowego libera³a.
ZUSAMMENFASSUNG

Georg Jellinek gehörte nicht zu den führenden Gelehrten-Polititkern. Selbständig erreichte
politische Positionen des Autors waren recht selten und in der Regel habe sich diese auf die der
Universitäts-, Kultur- und Rechtsbereiche konzentriert. Jellinek war Mitglied der National-Liberalen
Partei, deutscher Nationalist und liberal Imperialist. Man sollte Ihn aber nicht mit der
I d e m, Zur Eröffnung der Friedenskonferenz, Neue Freie Presse z 18.05.1899 r., [w:]
Ausgewählte Schriften..., Bd. 2, s. 547.
51
I d e m, Die Zukunft des Krieges. Vortrag gehalten in der Gehestiftung zu Dresden am 15.
März 1890, [w:] Ausgewählte Schriften..., Bd. 2, s. 537538.
52
Rozró¿nienia pojêæ Radikal-Nationalismus i Normal-Nationalismus dokona³ Th. Nipperdey. Por. Th. N i p p e r d e y, Deutsche Geschichte 18661918, Bd. 2, Machtstaat vor der Demokratie, München 1992, s. 595609.
50
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Radikalbewegung der Alldeutschen in Verbindung setzen, sondern mit dem sog. Normal 
Nationalismus der Menschen im wilhelmischen Deutschland. Er war immer antiklerisch eingestellt
und im gewissen Sinne auch antislawisch, was in einem gewissen Grad als Konsequenz der
anitsemitischen Behandlung, welche er in Österreich erfahren hat, herrührte. Ebenfalls hat er sich
eher kritisch zum Sozialismus und zur Sozialdemokratie geäußert. Generell war er ein Gegner
einer parlamentarischen Regierungsform.
Das politische Bildnis Jellineks wird ein wenig durch einige Antithesen zu den im vorherigen
Abschnitt genannten Konstatierungen verfälscht, welche  wie es scheint  vom Autor als koherent
abgeleitet wurden. Erstens wegen dem Widerstand gegen die Imperialismuspolitik des deutschen
Reichs und die Sympatisierung mit dem Pazifismus. Zweitens durch den Liberalismus und das
Einverständnis zur Sozialpolitik des Staates. Dieser politische Synkretismus des Klassikers der
deutschen Staatslehre hat alledings keinen großen Einfluss auf den Gesamteindruck, welcher, meiner
Meinung nach, Georg Jellinek als einen National-Liberalisten erscheinen lässt.

