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Wstęp

Nawet średnio uważny obserwator polskiego dyskursu politycznego w ostatnich kilku latach musiał 
zetknął się z pojęciem „momentu konstytucyjnego”, które przewijało się zarówno w kontekście zmiany 
władzy w 2015 r. (któremu towarzyszyło poczucie swoistej „zmiany politycznego paradygmatu”), 
kryzysów konstytucyjnych związanych ze sporami wokół Trybunału Konstytucyjnego i reformy 
sądownictwa, ale także inicjatywy prezydenckiej zmierzającej do opracowania nowej ustawy zasadniczej 
w 2018 r. Naturalnym jest, że w obliczu częstych i intensywnych sporów politycznych bezpośrednio 
związanych z polską Konstytucją, w tym zarówno z jej wykładnią jak i bardziej holistyczną próbą oceny jej 
funkcjonowania w kontekście dyskusji o III RP i jej założeniach, problemach i uwarunkowaniach, temat czy 
to nowelizacji czy też w ogóle zmiany ustawy zasadniczej dobrze z nimi współbrzmiał. 

W kontekście dyskusji o konstytucji i jej ewentualnych zmianach termin „moment konstytucyjny” zwykle 
stanowi pewną szeroką kategorię czynników, których łączne występowanie pozwala z jednej strony 
uznać, że głęboka zmiana lub wymiana konstytucji jest potrzeba i pożądana społecznie, a z drugiej – 
możliwa i wykonalna. Celowo odnoszę się na razie do potocznego, „publicystycznego” rozumienia 
tego pojęcia, żeby nakreślić szerszy kontekst dla jego używania, ale jednocześnie warto zaznaczyć, że 
nawet w takim ujęciu nie jest ono całkowicie oderwane od swojego znaczenia używanego w analizach 
konstytucjonalistycznych. Ujmując rzecz prościej – moment konstytucyjny występuje gdy zbiega się 
podzielane szeroko w społeczeństwie przekonanie, że należy dokonać zmian ustrojowych oraz faktyczna 
możliwość przeprowadzenia takich zmian. Oczywiście jasno widać, że obydwa te warunki nie występują 
w izolacji od siebie. W szczególności narastająca społeczna potrzeba zmian i akceptacja dla nich może 
w efekcie doprowadzić do zaistnienia politycznej możliwości realizacji takich postulatów. W kontekście 
polskich dyskusji ostatnich lat argumentowano zwykle, że przełom polityczny związany ze zwycięstwem 
PiS w wyborach parlamentarnych i Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich wytworzył z jednej strony 
możliwość zaprojektowania ambitnych zmian ustawy zasadniczej, z drugiej nowy obóz władzy identyfikując 
odrzucane elementy tożsamości III RP wskazywał na ich silny związek z ustawą zasadniczą z 1997 r. 
i podkreślał swoją dużą legitymację do przeprowadzenia pożądanych zmian ustrojowych. Zgodnie z tym 
kluczem zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości było jednocześnie symptomem gotowości społeczeństwa 
do daleko idących zmian w na gruncie konstytucyjnym, jak i okolicznością umożliwiającą ich skuteczne 
przeprowadzenie. 

Nietrywialne znaczenie dla umiejscowienia polskich dyskusji o momencie konstytucyjnym w szerszym 
kontekście ma również przetaczający się przez świat głęboki kryzys powojennego, demoliberalnego 
ładu politycznego. Kryzys ten przybiera w konkretnych regionach i krajach swoje lokalne odsłony, ale – 
stosując pewne konieczne uproszczenia – można uznać, że to spór o naturę demokracji i jej kluczowe, 
konstytutywne elementy. „Populiści” wskazują na deficyty demokratycznej kontroli instytucji kluczowych 
dla liberalnie rozumianej praworządności i postulują większy wpływ „decyzjonistycznie” rozumianej władzy 
wykonawczej wyposażonej w jednoznaczny, demokratyczny mandat, gdy „liberałowie” skupiają się na 
ochronie formalnie rozumianej praworządności i fundamentalnych dla powojennego ładu zasad „checks and 
balances”. Jako że rdzeń tego sporu dotyczy pojęcia suwerenności ludu i jego możliwości bezpośredniego 
wpływu na politykę oraz legitymacji tak licznej dziś sieci organów władzy przedstawicielskiej, ale 
i wiążących politykę państw na wielu polach organizacji międzynarodowych nie wydaje się dziwne, że 
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spór ten kreuje kontekst i tło, które tym bardziej wyostrzają ważność fundamentalnych debat ustrojowych 
i konstytucyjnych.

Na powyższe czynniki obecnie nakłada się jeszcze jeden, którego absolutnie nie sposób pominąć, 
a mianowicie tocząca się na terytorium Ukrainy wywołana przez Rosję wojna, która w zasadniczy sposób 
wpływa nie tylko na nastroje społeczne rozumiane w węższy, socjo-psychologiczny sposób, ale może 
prowadzić do przeformułowania się całego paradygmatu myślenia o państwie i jego roli w obliczu 
gwałtownej przebudowy światowego ładu i niezwykle trudnych do przewidzenia skutków tego procesu. 
Można argumentować, że w obliczu aktualizacji fundamentalnych dla funkcjonowania wspólnoty 
politycznej zagrożeń większość sporów politycznych organizujących zastane podziały polityczne i konflikty 
społeczne powinno zostać „zawieszonych”, jeśli nie całkowicie zdezaktualizowanych, zaś aktywność tak 
instytucji państwowych jak i demosu powinna intensywne organizować się wokół całościowej odpowiedzi 
na wyzwania wewnętrzne i międzynarodowe związane z wojną. Rzecz w tym, że nawet zgodziwszy się 
z tak przedstawionym argumentem normatywnym należy uznać, że nie kreuje on samoistnie „momentu 
konstytucyjnego”, gdyż ocena czy występuje on czy nie należy przede wszystkim do sfery deskryptywnej. 
Można jedynie uznać, że w sytuacji, która na płaszczyźnie normatywnej wydaje się „domagać” momentu 
konstytucyjnego należy – z dużą dozą badawczej ostrożności – wyglądać go i spodziewać się jego 
nadejścia.

Wokół pojęcia 

W kontekście dyskusji pojęcia „momentu konstytucyjnego” najczęściej przywołuje się nazwisko 
Bruce’a Ackermana, który zbudował całą koncepcję tego czym „moment konstytucyjny” jest, jak 
go rozpoznać i w jaki sposób jest on „prawnie możliwy”1. Ten pochodzący z Łodzi amerykański 
konstytucjonalista jest wyraźnie zafascynowany dwoma teoretycznymi zagadnieniami o ogromnej 
praktycznej doniosłości z jakimi musi się zmierzyć każdy, kto usiłuje uchwycić sedno ustrojotwórczych 
procesów w chwili, gdy faktycznie się odbywają. Pierwsze zagadnienie można sparafrazować jako „problem 
suwerenności”, zaś drugie jako „problem legalności”. Problem suwerenności dotyczy możliwości zaistnienia 
oraz identyfikacji takiego historycznego momentu, w którym nominalny suweren (w demokracjach – naród) 
jest w stanie działać bezpośrednio, a nie jedynie poprzez instytucje demokracji przedstawicielskiej, które 
stanowią codzienną, praktyczną formę realizowania władzy i których działania są ściśle wyznaczone przez 
przepisy prawa konstytucyjnego. W naturalny sposób łączy się to z problemem legalności, gdyż skoro 
w momencie konstytucyjnym suweren miałby działać niejako obok określonych w prawie instytucji to 
w jaki sposób miałoby być możliwe ustalenie czy takie zmiany mają legalny charakter. Ujmując rzecz 
kolokwialnie – jeśli zmieniamy konstytucję, która reguluje legalność procedur (w tym zwykle procedurę 
zmiany konstytucyjni właśnie) to każde wykroczenie poza te procedury wydaje się być niekonstytucyjne, 
a więc również nielegalne. 

Ackerman z pierwszym z tych problemów stara się poradzić sobie poprzez wyszczególnienie pewnych cech 

1  Bruce Ackerman, We The People: Transformations, (1998);
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charakterystycznych procesu momentu konstytucyjnego, które to cechy mają pomóc w identyfikacji go 
i rozpoznaniu, a potencjalnie również w skutecznym „przeprowadzeniu go”. Anna Młynarska-Sobaczewska 
w swoim artykule zwięźle przedstawia ten proces:

„Bruce Ackerman rekonstruuje warunki i etapy, jakie muszą zajść, aby suweren mógł swoją władzę 
zwierzchnią − w szczególności zaś władzę zmiany konstytucji − przejąć. Proces ten Ackerman opisuje 
jako składający się z czterech faz. W pierwszej z nich pojawia się wśród obywateli szerokie i poważne 
poparcie, aby dokonywać zmiany konstytucyjnej. Jest to faza sygnalizacyjna, muszą zatem pojawić się 
podmioty komunikujące w agendzie politycznej to dążenie do zmiany konstytucji. Zmiana zostaje zatem 
wyartykułowana i dochodzi do wskazania poparcia powszechnego dla tego rodzaju transformacji. Druga 
faza to propozycja − ruch zostaje skierowany na to, aby aktorzy polityczni wygenerowali propozycje zmian, 
mniej lub bardziej zoperacjonalizowane. Wtedy uruchomiona zostaje trzecia faza − powszechna deliberacja, 
w której propozycje poddawane są dyskusjom, toczącym się w świecie aktorów sceny politycznej i poza 
nią. Ta faza, jak pisze Ackerman, może okazać się dla zwolenników zmiany rozczarowująca, bowiem 
obrońcy dawnego porządku mogą dość energicznie bronić dotychczasowej treści konstytucji, jeśli 
wygra ta milcząca zazwyczaj − ale nie w tym momencie – większość, moment konstytucyjny zmiany 
nie przyniesie, a mobilizacja Suwerena zostanie zastąpiona na powrót rządami zwykłych aktorów 
demokracji. W tym etapie mogą następować często gwałtowne formy wyrażania woli przez obywateli, 
takie jak marsze, demonstracje, czasem przemoc. Jednak jeśli w tej fazie deliberacji okaże się, że zwycięża 
wyartykułowana potrzeba zmiany, w ostatnim etapie tego szczególnego procesu dojdzie do zmiany treści 
norm konstytucyjnych, albo w procesie stanowienia prawa, albo poprzez zmianę wykładni w procesie 
stosowania. Zmiana zasygnalizowana w pierwszej fazie, wyartykułowana w drugiej i przedyskutowana 
albo przeforsowana w trzeciej − w czwartej zostaje „skodyfikowana”, stając się formalnie częścią porządku 
normatywnego najwyższej rangi.”2

Wydaje się, że chociaż powyższy fragment ma charakter przede wszystkim deskryptywny i oparty na 
wstecznej rekonstrukcji procesów, które po czasie z pewnością mogą zostać uznane za momenty 
konstytucyjne, to może zostać potraktowany również jako pewien normatywny wzorzec oceny 
momentów konstytucyjnych czy też nawet wytyczna działania dla tych, którzy chcieliby, żeby do 
momentu konstytucyjnego doszło (zakładając oczywiście, że mają oni jakikolwiek wpływ na możliwość 
indukowania opisanych wyżej procesów, ale zakładając pewien ograniczony skutek i przyjmując, że 
mówimy o podmiotach posiadających pewną sprawczość bądź opiniotwórczość nie jest to absurdalne). 
Pomaga również unaocznić proces społeczno-polityczno-prawny jaki w rzeczywistości może zachodzić 
i jaki może zostać uznany za specyficzną formę ujawnienia się bezpośredniej sprawczości suwerena bez 
sięgania po nadmierne idealizacje czy symboliczne metafory. Jednocześnie opis ostatniego etapu tego 
procesu odnosi się już bezpośrednio do drugiego ze wskazanych powyżej problemów, tj. „problemu 
legalności”. Można odnieść wrażenie, że opisując przejście od fazy trzeciej, gdzie suweren domaga 
się zmian (często w gwałtownej formie, co Ackerman przyznaje) do czwartej, gdzie te zmiany zostają 
wprzęgnięte w porządek prawny (czy to na poziomie zmiany prawa czy jedynie zmiany stosowania prawa) 
następuje pewne „prześlizgnięcie się” nad niewątpliwie prawdopodobną w opisanej sytuacji zmianą władzy 
w sposób gwałtowny, rewolucyjny czy też zachowujący zewnętrzne, semantyczne formy legalności ale 

2  Anna Młynarska-Sobaczewska, Wokół pojęcia momentu konstytucyjnego, w: Dookoła Wojtek… : księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, 
Wrocław 2018
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w praktyce niemożliwy do uzgodnienia z obowiązującymi uprzednio normami prawa konstytucyjnego. 
Czy jeżeli taką zmianę popiera szeroko rozumiany i „przebudzony” suweren to nadal jest ona legalna czy 
to swoiste „wkomponowanie” owoców normatywnych zmiany w uprzedni system prawny jest niezbędne, 
by uznać, że całe zjawisko było „momentem konstytucyjnym”? Z pragmatycznego punktu widzenia można 
wręcz uznać, że tego rodzaju wprowadzenie przeforsowanych zmian do systemu prawnego może mieć 
charakter bardziej „narracyjny” niż prawny i stanowić pewną konstrukcję intelektualną mającą post factum 
podtrzymać wrażenie ciągłości instytucjonalnej. Trudno zaprzeczyć, że rudymentarna ciągłość polityczna 
jest wartością, którą cenią nawet najbardziej rewolucyjne ruchy. Dodatkowo dla pełnego zrozumienia 
koncepcji Ackermana niezbędna wydaje się świadomość, że jest to koncepcja formułowana w warunkach 
amerykańskiego konstytucjonalizmu. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są państwem zbudowanym 
wokół swoistej tożsamości instytucjonalnej, która sprawia, że konkretny ład polityczny zbudowany na 
fundamencie konstytucji z roku 1787 jest jednocześnie zasadniczym czynnikiem definiującym całą 
wspólnotę polityczną czy nawet w ogóle naród amerykański. Oznacza to w praktyce, że zmiana polityczna 
idące na tyle daleko i postępująca na tyle gwałtownie, że mogłaby zagrozić zachowaniu legalnego 
charakteru zmiany i rudymentarnej ciągłości instytucjonalnej wiązałaby się nie tylko ze wskazanymi 
już wyżej problemem legalności, ale mogłaby uderzać w absolutne fundamenty poczucia kulturowej, 
społecznej i politycznej jedności. Problem ten nie występuje w takim natężeniu w krajach europejskich, 
gdyż te mają swoją historyczną tożsamość przekraczającą doraźny porządek polityczny (nawet rozumiany 
bardzo rudymentarnie) w efekcie czego nawet całkowicie pozbawiona znamion legalności zmiana porządku 
politycznego i ustrojowego – niezależnie od tego jak będzie oceniana z punktu widzenia przyjętej aksjologii 
– nie naruszy raczej absolutnie fundamentalnych zrębów poczucia wspólnoty wynikającej ze wspólnego 
języka, terytorium czy posiadania wspólnej kultury. Zastrzeżenie to nie znaczy oczywiście, że autor 
nie dostrzega wagi kryterium legalności w ocenie procesu zmiany konstytucji, lecz ma jedynie na celu 
nakreślenie szerszego kontekstu dla takiego a nie innego kształtu koncepcji Ackermana.

To co wyłania się z choćby pobieżnej analizy koncepcji Bruce’a Ackermana można streścić w następujący 
sposób: zaistnienie momentu konstytucyjnego, który jednocześnie ominie „problem suwerena” i „problem 
legalności”, a następnie doprowadzi do trwałej zmiany jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Jedynie przyjęcie 
bardziej elastycznych kryteriów oceny konkretnych sytuacji społeczno-politycznych i rezultatów 
generowanych przez nie na poziomie ustrojowym i prawnym pozwala uznać, że momenty konstytucyjne 
istotnie zachodzą w obserwowalnej rzeczywistości politycznej z częstotliwością pozwalającą uznać je 
za faktycznie występujące zjawisko. Dodatkowych problemów nastręcza deskryptywny i w pewnym 
sensie post-faktyczny charakter przedstawionych przez Ackermana kryteriów. W ich świetle ocena czy 
w istocie miał miejsce moment konstytucyjny jest możliwa dopiero w perspektywie historycznej, gdy 
w trakcie trwania przedmiotowych wydarzeń niezwykle trudno jest skutecznie rozpoznać symptomy 
„momentu konstytucyjnego” inaczej niż poprzez polityczną intuicję czy też uprzednie założenie, że dana 
sekwencja zdarzeń może być momentem konstytucyjnym czynione w celu skierowania go właśnie w taką 
stronę (lub zapobieżenia mu). Innymi słowy niemal niemożliwe jest prowadzenie naukowej, czy choćby 
usystematyzowanej, refleksji na temat możliwości występowania momentu konstytucyjnego w „czasie 
rzeczywistym” i wszelkie tego rodzaju próby mogą w najlepszym razie stanowić inspirującą eseistykę 
polityczną, a w najgorszym będą po prostu wypowiedziami na użytek bieżącego dyskursu politycznego. 
Szczęśliwie dla założeń tego tekstu – ale możliwe, że niestety nieszczęśliwie dla Polski – obecna sytuacja 
tak polityczna jak i społeczna a naszym kraju pozwala w opinii autora postawić bezpieczną tezę, że 
momentu konstytucyjnego obecnie w Polsce nie ma, a przynajmniej nie w zreferowanym powyżej 
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ujęciu. Śmiałość w postawieniu takiej tezy, mimo powyżej zaprezentowanego sceptycyzmu względem 
możliwości oceny zaistnienia przesłanek momentu konstytucyjnego dla aktualnej, przeżywanej właśnie 
sytuacji, wynika przede wszystkim z przekonania, że o wiele łatwiej jest stwierdzić, że któraś z przesłanek 
z pewnością nie zachodzi niż wykazać ponad uzasadnioną wątpliwość jej występowanie.

Obecna sytuacja w Polsce

W opinii autora zasadniczym powodem dla którego nie sposób mówić dziś o momencie konstytucyjnym 
jest duża (i jak się wydaje stale rosnąca) polaryzacja społeczna. Zjawisko to nie jest bynajmniej typowe 
dla sytuacji w naszym kraju i dotyczy w mniejszym lub większym stopniu wszystkich społeczeństw 
szeroko rozumianego „bloku zachodniego”. Paradoksalnym rezultatem dużej polaryzacji politycznej jest 
zauważalna inflacja języka „stanu wyjątkowego” odwołującego się do poczucia nagłości, historyczności czy 
moralnego imperatywu, więc nietrudno jest z perspektywy codziennego uczestnictwa (choćby biernego) 
w tym dyskursie wytworzyć w sobie przekonanie, że istotnie mamy do czynienia z ewidentnym momentem 
konstytucyjnym. Rzecz w tym, że polaryzacja dotykająca bezpośrednio samego suwerena - a nie ulega 
wątpliwości, że tak jest obecnie – w skuteczny sposób pozbawia go możliwości konsekwentnego 
i odpowiednio szerokiego formułowania postulatów, które mogłyby osiągnąć odpowiedni poziom 
popularności, zrozumienia i natężenia by dało się stwierdzić, że można mówić o zaistnieniu choćby 
pierwszej z czterech faz procesu opisanego przez Ackermana. Ujmując rzecz wprost – suweren tak 
głęboko i mocno podzielony nie ma możliwości realnie sięgnąć po władzę nawet w takim sensie, że 
nie jest w stanie w czytelny sposób formułować swojej woli. W niczym nie zmienia tego faktu sytuacja 
w której głosy reprezentujące zwaśnione obozy społeczne formułują daleko idące postulaty i oczekiwania. 
To jedynie unaocznia opisany powyżej paradoks i uświadamia jak daleko jesteśmy jako społeczeństwo 
od możliwości sformułowania choćby rudymentarnych postulatów, które dałoby się traktować jako 
postawy całego narodu politycznego – suwerena. Oczywiście Ackerman opisując tą fazę procesu nie 
miał na myśli całkowitej jednomyślności, lecz jedynie wyraźną i czytelną tendencję obejmującą większość 
społeczeństwa. W niczym nie zmienia to jednak oceny naszej obecnej sytuacji społeczno-politycznej.

Niewątpliwie we wczesnym okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości można było mówić o atmosferze 
mającej potencjał na wytworzenie momentu konstytucyjnego, ale ten moment przeminął w toku 
zaostrzającej się walki politycznej i jej wpływu na życie społeczne. Nie ulega też wątpliwości, że część 
opozycji dzisiaj (chociaż proces ten trwa de facto od wczesnej fazy protestów KOD w latach 2015-2016) 
stara się przedstawić rządy Prawa i Sprawiedliwości jako sytuację na tyle wyjątkową i niebezpieczną, 
że będzie ona wymagała po ich zakończeniu swoistego „nowego otwarcia” w szczególny sposób 
instytucjonalny, prawny i społeczny odcinającego się od obecnych rządów, ale to przekonanie nie wydaje 
się być podzielane przez grupę większą niż tzw. „żelazny elektorat” części partii opozycyjnych i jako takie 
– ze względu na swój partykularyzm – trudno mówić tu o czymś na kształt „dojrzewającego momentu 
konstytucyjnego” nawet gdyby opozycja istotnie wygrała najbliższe wybory. Nie ma podstaw oczekiwać by 
tej zmianie władzy towarzyszyło powszechne i intensywne oczekiwania zasadniczej zmiany konstytucyjnej 
czy ustrojowej. 

W świetle wykazanego braku możliwości zaistnienia fazy pierwszej procesu szczegółowe analizowanie 
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możliwości wystąpienia ewentualnych dalszych faz wydaje się zbędne. Warto jedynie wspomnieć, że 
opisana wyżej polaryzacja społeczna w praktyce owocuje zwykle podczas wyborów takim podziałem 
miejsc w parlamencie, który de facto uniemożliwia skuteczną zmianę ustawy zasadniczej. Należy się 
również spodziewać, że każda – nawet formalnie w pełni zgodna z prawem – zmiana konstytucji jaką 
udałoby się potencjalnie przeprowadzić spotka się nie tylko ze sprzeciwem części społeczeństwa ale 
i podważaniem jej prawomocności sensu largo. 

Czy pozostaje coś dodania poza i ponad tymi potencjalnie bardzo pesymistycznymi wnioskami? Wydaje 
się, że powyższe stanowisko można nieco osłabić wskazując na możliwość budowania chwilowych, 
sytuacyjnych kompromisów wokół pojedynczych, postulatów, które cechują się relatywnie niskim stopniem 
„emocjonalnego nasycenia” politycznego dyskursu wokół nich. Nadzieje na odwrócenie polaryzacyjnego 
trendu w związku z wojną rosyjsko-ukraińską póki co nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, 
a tematy z nią związane szybko zostały wprzęgnięte w rytm standardowego politycznego dyskursu 
opartego w dużej mierze na próbie swoistej delegitymizacji przeciwnika politycznego. Z drugiej strony 
daje się odczuć, że w fundamentalnej ocenie samej wojny jak również realności zagrożenia ze strony Rosji 
co pozwala żywić pewne nadzieje, że odpowiednio sformułowany, relatywnie wąski i nie odnoszący się 
w żaden sposób do tematów mających zabarwienie „światopoglądowe” postulat pozwoliłby zbudować 
wokół siebie coś na kształt „małego momentu konstytucyjnego”. Niestety tematy obronności stały się już 
w naszym dyskursie politycznych skolonizowane przez logikę polaryzacyjną. Pozostaje mieć nadzieję, że 
pozostały jeszcze obszary umożliwiające zbudowanie wokół nich szerokiego zrozumienia suwerena (może 
takim tematem jest choćby kwestia bezpieczeństwa żywnościowego czy energetycznego), a w następstwie 
indukowanie procesu „momentu konstytucyjnego”. Ma to znaczenie nie tylko ze względu na wagę samych 
tematów i konieczność zadbania o bezpieczeństwo państwa w bardzo niebezpiecznej sytuacji globalnej. 
Można żywić (może naiwną) wiarę, że gdyby chociaż raz suweren – naród – my wszyscy – przeprowadził 
i przeżył proces przekuwania wspólnego postulatu w trwały skutek polityczny to mogłoby to stanowić 
pierwszy krok do odbudowy rudymentarnego poczucia wspólnoty, która na naszych oczach koroduje 
z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Tego musimy sobie życzyć.
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